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NADAT HET TWEEDE DEEL GEREED WAS.

Het zij mij vergund even terug te gaan

naar het voorbericht van het eerste deel.

Want inmiddels is de Tweed-rivier gevon-

den, waaraan de Australiër woont die op
bladz. 85 van dat deel afgebeeld staat; en

wel in het alleraardigste boek van kapt.

Joshua Slocum, door Craandijk kranig ver-

taald onder den titel: Alleen in een zeilboot

de wereld rond (Haarl. H.D.Tjeenk Willink

en Zoon. z. j.). Op bladz. 166 leest men:
„Den 19"" Mei werd de Spray, bij het pas-

seeren van de Tweed-rivier gesignaleerd

van af Danger Point, enz." Deze rivier

moet dus uitmonden aan de meest oostelijke

punt van het Australische vasteland-

Wie het mooie beeldje voorstelt op het

lotuskussen — heeft men gevraagd - - bij

dat voorbericht afgebeeld ; of het misschien

is de godin die wacht op het tweede deel?

Dit prachtige vrouwenbeeldje, 't meester-

stuk van Boeddhistische beelhouwkunst

op Java, stelt de personificatie van

Prajnaparamita voor, de sjakti of vrouwe-

lijke wederhelft van den Adiboeddha, de

volmaakte wijsheid, de door hem bezielde

natuur. Het origineel bevindt zich in 's Rijks

Ethnographisch Museum te Leiden.

De beide houtsneden op bladz. 96 en 98 van dit

deel, man en vrouw der Mondombe voorstellende,

zijn ontleend aan Daniël Vet/is reizen in Angola,

waarin zij ten onrechte als Ovambo vermeld staan.

Behalve de boeken die nu eenmaal bij dit vak
behooren en de reeds vroeger genoemde algemeene
werken, gebruikte ik voor dit tweede deel o. a. het

Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Ge-

nootschap; verscheidene zendingsberichten: Volks-

kunde, het interessante en naar 'tmij vóórkomt
te weinig bekende tijdschrift voor Nederlandsche
folklore; de publicatie der Vereeniging tot onderzoek

van taal en volksleven m het oosten van Nederland

;

en Sievers' Allgemeine Landerkunde.

Telkens zijn eenige, voor dit doel zuinig bewaarde,

buitenlandsche brieven in de Nieuwe Rotterdam-

sche Courant en de Nieuwe Courant mij van dienst

geweest; het raadplegen van de boeken van
Dr. C. H. Stratz, die in zijn onlangs verschenen

Naiurgeschichte des Menschen de grondslagen bloot-

legt, waarop zijn jarenlange wetenschappelijke arbeid

rust, verschafte mij herhaaldelijk licht. Günther's

Ziele, Richtpunkte und Methoden der modernen

Völkerkunde was mede een leerrijke lektuur. Over-

gaande van het meer algemeene tot het bijzondere,

noem ik het reeds bejaarde en voortreffelijke Gids-

1

artikel over de Berber van prof. De Goeje; de reis-

beschrijvingen van Maurits Wagenvoort; de verhan-

deling van prof. Bolk over De verspreiding van het

blondine en brunette type in ons land, en van prof.

Gallée over Het boerenhuis in Nederland'; het aardige

boekje van mevrouw Van Reenen— Völter over

De heerlijkheid Bergen ; de voorlezingen over Europa
van Carl Ritter; Steffen's Aus dem modernen Evgland;
het geschiedkundige werkje van Friederici over
Indianer und Anglo-Amerikancr ; Ultima Thule van
G. Verschuur.

Gaarne erken ik dat er weinig systeem zit in deze
lijst en ik haast mij er bij te voegen, dat zij ver-

velend lang zou worden, mocht en kon ik nog alles

opnoemen wat ten behoeve van dit boek door mij

gelezen is.

De hoofdstukken over Afrika houd ik voor het

beste van het geheel. Zij werden zoo goed als aan

één stuk geschreven, iets dat van de meeste andere

gedeelten niet kan gezegd worden. Wat hier en

daar zeer merkbaar is.

Loin d'épuiser une matière

On n'en doit prendre que la fleur.

Dat is een goede en niet dure raad van La
Fontaine; maar de uitvoering is heel moeilijk; en

ik ben maar al te zeer overtuigd dikwijls gefaald

te hebben bij de keuze van wat mij de fleur leek.

Mondelinge en schriftelijke voorlichting is mij



meermalen bereidwillig verstrekt wanneer ik die

vroeg, en voor deze hulp gevoel ik groote erken-

telijkheid.

Ik hoop dat het boek eenig nut moge hebben;
een schoolboek is het niet, maar ik vernam met
genoegen, dat 't op eene hoogere burgerschool voor

meisjes door een der leeraressen in de klasse ge-

bruikt wordt bij het aardrijkskundig onderwijs. Ik

vind dit een bonne marqué voor het boek en stel

op prijs dat — al is 't voorloopig nog maar weinig —
er ook over den m e n s c h en zijn leven in de

landen der wereld gesproken wordt, ter plaatse

waar de plant- en dier kunde reeds behandeld

worden.

Eene teleurstelling zal het boek allicht zijn voor

hen die als bewoners van Europa en als blanken zich

een flink eind verheven achten boven alles wat

buiten deze grens woont, anders van kleur is en
afwijkende manieren heeft. Wij zijn zoo vreeselijk

pedant. „Leicht überschatzen wir", schrijft Ratzel,

„die Lange und das Ziel des Weges, auf dem wir

in der Kultur voranschreiten. Weil wir vergessen,

wie unveranderlich, solange wir Menschen bleiben,

die meisten der Grundlagen unsrer anscheinend

so hohen, so neuen und unerhörten Entwickelung

sind, werden wir geneigt diese Grundlagen ganz zu

vergessen". Wij zijn nu beschaafd — o, zeer! Maar
wanneer men ziet waaraan beschaafde naties zich

slag op slag schuldig maken, dan is er geen reden
tot hoovaardij. En de enkelingen, het individu?

Het mag betwijfeld worden of wij sterker zijn naar

lichaam en naar geest, rijker aan deugden en be-

kwaamheden dan onze voorvaderen die rondliepen

in het bosch, gekleed met een dierenvel en met
pijl en boog gewapend. Wij hebben harder gewerkt,

meer naar ons toe gehaald met veel drukte, wij

zijn omslachtiger geworden, hebben sneller geleefd,

beter bewaard wat wij verwierven en 't nuttiger

gebruikt. Wij zijn slimmer geworden, sluwer zelfs.

Maar zooveel beter heeft dat alles ons niet gemaakt.

Wanneer men bedaard en in zichzelf gekeerd deze

dingen overdenkt, nagaat door welke omstandig-

heden wij van „wilden" zijn geworden wat wij thans

zijn, langs welke wegen, waarom; en waarin die

grootere ontwikkeling eigenlijk bestaat, dan over-

schatten we onszelven niet zoo licht meer. En dat

kan te pas komen.

JOH. F. SNELLEMAN.

Botterdam, 21 Dec. 1904.
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AFRIKA
Wanneer men de kaart van Afrika in den

atlas van Gerland vóór zich neemt, de kaart

waarop de volken en volkjes, ook de zwervende,

met namen vastgelegd zijn, dan behoort er

de moed van een Decius toe, om zich hals

over kop daarin te laten vallen. Het is een

gewirwar van ongelijksoortige menschen, die,

nu zij eenmaal in Afrika aangekomen waren,

in stede van te blijven waar zij zaten en

in plaats van zich afzijdig te houden van

hunne buren, zijn gaan trekken, anderen heb-

ben nagezeten en op hun beurt vervolgd zijn

;

die oorlog hebben gevoerd aan den eenen

kant en al te vriendelijk zijn geweest over

de andere grens heen. Te midden van deze

bevolking zijn eenige groepen iets duidelijker

te onderscheiden dan andere, vooral tusschen

io° noorder- en 25 ° zuiderbreedte de zeer

talrijke en overwegend belangrijke groep der

Negers; maar ten zuiden van die Neger-zone

huizen weder andere, lichtkleuriger menschen,

en wanneer men de Negers zeiven op den

keper beschouwt, dan blijken zij ook niet van

een en hetzelfde merk te zijn, maar onderling

afwijkingen te vertoonen die nogal sterk zijn, en

overgangen die van het eene type naar het

andere leiden ; en komt men ten noorden van

de Neger-zone dan blijkt het grootste gedeelte

van noordelijk midden-Afrika door mengrassen

en overgangs-volken bewoond. Vanwaar komen
nu al deze menschen? Want men is 't vrijwel

daarover eens, dat de Afrikanen oorspronkelijk

van elders gekomen zijn. Wij kunnen ons

moeilijk voorstellen hoe de wezens er uitgezien

hebben en toegerust waren toen zij hunne

eerste woonsteden verlieten en aan het trekken

gingen, ook naar en over Afrika; waarschijn-

lijk hebben zij noch op den donkerkleurigen

Neger, noch op den lichter getinten Indo-

Europeaan of den Middellander geleken ; veel-

eer zal het een tusschentype geweest zijn,

waarvan zoowel de Negers, als de Libièrs en

de Hottentotten differentiëeringen in verschil-

lende richtingen zijn. Uit de kleur en den

lichaamsbouw valt met zekerheid niet af te

leiden of de licht- dan wel de donkerkleurige

Afrikanen de vroegst-aangekomenen zijn. En
er is geen enkel houvast dat tot de weten-

schap leidt of de Negers zoo „zwart" zijn

geworden in Afrika, of het reeds waren vóór

zij daar kwamen. Staudinger beweert, dat de

donkerste menschen die hij in Afrika zag geen

zuivere Negers waren, maar een mengras van

Negers en Berbers.

In het zuiden van Azië, op Australië en

in Oceanië leven donkerkleurige volken die

enkele kenmerken met de Negers gemeen

hebben en men heeft — wel eens vergetende

dat er meer gelijk is dan eigen — nu beweerd,

dat de oorspronkelijk in de warmere landen van

de oude wereld alom verspreide Negers door

de van het noorden komende lichter gekleurde

menschen, Maleiers en Mongolen in oost- en

zuid-oost-Azië, en Indo-Europeanen in zuid-

en west-Azië, uit hunne woonplaatsen zijn

weggedrongen. In Azië zou dit dan bijna

volslagen gelukt zijn, en ten zuid-oosten daar-

van bleven de donkerkleurigen op de minder

toegankelijke eilanden van Melanesië en op

het weinig aanlokkelijke vasteland van Australië.

In Afrika genoten zij het voorrecht in gesloten

massa's een moeilijk toegankelijk land tot

woonplaats te hebben, waardoor het mogelijk

werd aan de opdringenden uit het noorden met

goed gevolg het hoofd te bieden. Alleen aan de

noorder- en oostergrenzen werden zij in Afrika

met vreemde elementen doortrokken, en in

het zuiden en westen bleven zij van het oude

type. Bij deze schoone hypothese behoort een

zoogenaamde bakermat, een plek gronds in

zuid-Azië, gemeenschappelijk eigendom zoowel

van de donkerkleurige Aziaten, als van de

Negers en de Australiërs, vanwaar de Negers

over het zuidwesten, de negerachtige volken

naar het zuidoosten vrijwillig of onvrijwillig

vertrokken zouden zijn; zoo komen, zegt men,

De Volken der Aarde. II 1
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de Negerstammen aan hunne Aziatische en

Australische trekjes.

Het nieuwste op dit gebied is aan te nemen

den monogenetischen oorsprong van het

menschelijk geslacht en de ontwikkeling uit

het primitiefste der thans levende rassen, de

Australiërs. Zoowel het blanke en het gele als

het zwarte ras, zouden zich — volgens deze

leer — onafhankelijk van elkander uit het

gemeenschappelijke australoïde type gediffe-

rentieerd hebben, waarbij het blanke ras,

ondanks zijne hoogere ontwikkeling, het dichtst

gebleven is bi] het oorspronkelijke type.

Stellig is een groot gedeelte van de in

Afrika gebruikte cultuurplanten en huisdieren

niet van Afrikaanschen, maar van Aziatischen

oorsprong en ook in het gereedschap en bij

de wapenen is eenige oveneenkomst goed

merkbaar. De thans in Afrika zeer algemeen

verspreide en hier en daar tot hooge ontwik-

keling gebrachte smeedkunst is er van jongeren

datum en de mooiste producten van deze

kunst vindt men benoorden den Kongo
;

bij

de Boschjesmannen en de Hottentotten, die

geen Negers zijn, vindt men geen smeden.

Ook uit de sagen en sprookjes der Afrikanen

heeft men eenig verband met de legenden

van het verre oosten willen opdiepen. Maar

een vasten grond hebben al die beweringen

niet ; de verwantschap tusschen Negers en

donkerkleurige volken van zuid-oostelijk Azië

en van Australië is niets meer dan een

hypothese, en het bezit van naar het heet

aan anderen, in casu aan gemeenschappelijke

stamouders ontleende geestelijke en fysische

eigenschappen, kan even goed verklaard worden

door het feit, dat onder gelijke omstandig-

heden verschillende menschen heel goed

eender kunnen doen en denken.

Zich verdiepende in dergelijke vraagstukken

die tegelijk waagstukken zijn, dient men erop

te letten, dat hier niet met eeuwen maar met

duizendtallen van jaren gerekend wordt, liever

nog met honderdduizenden. Alleen op de

allerlaatste periode van dezen langen, langen

tijd schijnt eenig licht; op de rest niet het

allergeringste. Voorloopig kunnen wij niet

anders doen dan aannemen, dat, nu uit dien

historischen tijd een aantal intochten van vreemd
volk, zoowel uit Azië als uit Europa in Afrika

bekend zijn, ook in den zoo oneindig veel

langeren voor-historischen tijd dergelijke meer

of min geleidelijke en door tusschenruimten

gescheiden invasies zullen hebben plaats gehad.

De eerste intocht waarvan wij weten is die

van de Hyksos, vermoedelijk een Syrische

herderstam, die tusschen 2000 en 1600 jaar

vóór den aanvang onzer tijdrekening naar

hlgypte kwamen en daar al spoedig Egyptisch

geworden zijn. Een tweede, veel minder

belangrijke intocht was die van Joodsche

stammen, welke zich in het oosten des

Nijldals zetelden ; een derde voerde Abessyniërs

aan uit zuidelijk Arabië ; de vierde, voor heel

noord-Afrika wel de allerbelangrijkste, was de

groote invasie van Arabieren in de 7
de eeuw

die in Afrika een heel andere wereldbeschou-

wing en een anderen godsdienst brachten, welke

nog altijd bezig is het land verder te door-

trekken ; en eindelijk de vijfde, die samen-

hing met de op het oog veel beteekenende,

maar het volksbestaan slechts van buiten

rakende inbezitneming der noord-Afrikaansche

landen door de Turken, in de 16

'

e eeuw. Daar-

enboven hebben Fenicische Karthagers, Perzen.

Grieken, Romeinen en Vandalen langer of

korter eenige streken van noord-Afrika be-

heerscht, zonder daarvan diepe sporen achter

te laten. Iets zeer bijzonders is verder de

komst der Maleiers op het grootste eiland

van Afrika, Madagaskar ; maar er bestaat geen

reden om aan te nemen dat hun invloed tot

op het vasteland zich heeft doen gevoelen.

En ten laatste kan gewaagd worden van de

nederzettingen der Europeanen in Afrika, die,

ter wille van het klimaat zoover mogelijk van

Europa in het zuiden zich vestigden. Te
zamen zijn dat een aantal historisch bekende

intochten, zoowel belangrijke en ingrijpende, als

lokale en tijdelijke. Zien wij nu eens naar de

Egyptenaren ; deze hadden het toppunt hunner

ontwikkeling als cultuurvolk reeds bijna bereikt

toen zij in het licht der historie traden, en

zij moeten dus al heel lang in het Nijldal ge-

woond hebben. Schier alle Egyptologen laten

de Egyptenaren in den grijzen en niet meer

te controleeren voortijd ook uit Azië komen

;

misschien lag de weg over zuidelijk Arabië

en door de woestijnachtige streken tusschen

de Roode Zee en de Nubische Nijl. Andere

landverhuizers kunnen over de landengte in

het Nijldal gekomen zijn en zullen ook hunne
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eigenaardigheden medegebracht hebben ; maar

de natuur van het Nijldal, zoo verschillend van

die in het Eufraat- en Tigrisland, zal aan de

Egyptische beschaving een Afrikaansch karak-

ter gegeven hebben. In den bloeitijd van het

oude Egypte kenden de Egyptenaren de

lichtkleurige Libiërs in het westen, de Ethio-

piërs in het zuiden en de Semiten in het

oosten, dus dezelfde volkstammen die ook

nu nog ongeveer dezelfde streken bewonen.

Daar het zeer onwaarschijnlijk is, dat de

Berbers en de Negers na de Egyptenaren in

Afrika gekomen zijn, moet men aannemen

dat er lang vóór den intocht der Eyptenaren

nog andere volken daarheen trokken, ver-

huizingen waaromtrent wel nooit iets zekers

zal ontdekt worden. Dat de Berbers, in plaats

van uit het oosten, naar Afrika gekomen zijn

van het Iberische schiereiland is niet onmogelijk.

Wanneer men als de oudste immigranten

die volksstammen wil beschouwen welke door

later komenden het verst weggedrongen zijn,

dan zoeke men de lichtkleurige zuid-Afrikanen,

de Hottentotten en Boschjesmannen op, die

aan de zuidwestelijke kust van den Afrikaan-

schen driehoek huizen. De moeite die anthro-

pologen zich gegeven hebben om eenig ver-

band te ontdekken tusschen deze op zichzelf

staande Afrikanen en de oude Egyptenaren

heeft tot niets geleid ; en de herkomst van

Boschjesmannen en Hottentotten is nog even

duister gebleven als zij was.

Niet veel beter is 't met onze kennis van

de afkomst der Afrikaansche zoogenaamde

dwergvolken, die in 't midden van het groote

werelddeel gezocht moeten worden ; klein van

stuk maar geen dwergen mogen heeten
;
nogal

licht van huidkleur en mager zijn, een te wijd

en dus geplooid vel hebben, een neiging tot een

ongeregeld leven en een aangeboren trekzucht

bezitten en als gevolg daarvan niet aan land-

bouw doen; ook geen veeteelt drijven of eenige

industrie beoefenen en geene politieke organi-

satie kennen. Zijn deze dwergvolken, om den

geijkten term te behouden, nu de overblijfsels

eener zeer oude volksgroep die lang voor de

Negers in Afrika leefde, of zijn het in ver-

wording geraakte Negers die zich langzamer-

hand naar lichaam en naar zeden aangepast

hebben aan het onbestendige jagers-bestaan ?

Zuid-Afrika en aequatoriaal-Afrika zijn groo-

tendeels door de Bantoe-negers bewoond, die

zich door een afzonderlijken taalbouw dermate

van hunne buren onderscheiden, dat men uit

de namen der volksstammen de grenzen van

het gebied dezer groep bepalen kan. Uit de

overeenkomst der Bantoe-dialecten valt op te

maken, dat de Bantoe nog niet zoo heel

lang geleden dichter bij elkander gewoond
hebben dan zij thans doen. Het centrum, het

uitgangspunt is eer in het oosten dan in het

westen te zoeken, in het gebied van de meren,

vanwaar zij naar het westen en naar het zuiden

getrokken zijn ; en ten slotte landden zij aan

bij de Hottentotten die zij ten deele uit hunne

woonplaatsen in zuid-Afrika verdreven. Som-

mige stammen, zooals de Watoeta en de

Wahehe, zijn in lateren tijd uit het zuiden

noordwaarts teruggetrokken en ook de Ma-

tabili, de Masjona, de Makalaka, de Maka-

lolo hebben in ongelijke mate hetzelfde gedaan.

Vrijwillig of niet zijn de Hottentotten mede
aan het trekken getogen en naar Afrikaansche

manier hebben ook de Kaapsche Boeren hun

boeltje bijeengepakt en de ossen voor den wagen

gespannen. Reeds in de eerste helft der 18e

eeuw is de trekgeest over dezen vaardig ge-

worden. Men kan het een natuurdrift noemen,

zonder daarmede nt»g heel veel te verklaren.

Zeker is het dat het trekken aanzienlijk ouder is

dan de Engelsche heerschappij over het Kaap-

land. Vele kolonisten waren ongetwijfeld

bezield door ontevredenheid over hun lot, dat

ook onder het beheer der O. I. Compagnie

dikwijls verre van rooskleurig was ; anderen

vonden er genot in, navolgende de levenswijs

der inboorlingen, hun onderhoud in de onaf-

zienbare wildernissen van het binnenland, vrij

van alle banden, in de jacht en het weiden

hunner kudden te zoeken. Maar wanneer wij de

Boeren na de vestiging van het Engelsche

bestuur aan het trekken zien, dan was hun dit

toen reeds lang tot een tweede natuur geworden.

„Das Wandern ist meine Lust", dit maakt een

volkskaart van Afrika zoo spoedig oud, en het

kan best gebeuren dat men ondanks zulk een

papieren gids verhuisd vindt wat men zoekt,

de plaats verlaten of door heel andere men-

schen bewoond. Vooral de Bantoe hebben

zoo weinig noodig om tot verhuizen te

besluiten ; een donderslag, een ziektegeval, de

invloed van een hoofd of van een toovenaar,
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en zij vertrekken, om het ongeluk dat op zulke

slechte voorteekens volgt of de ongunstige

levensomstandigheden te ontvluchten en het

betere te zoeken elders. Of zij vluchten —
en dan is de reden wel een zeer geldige —
om de Arabische slavenhandelaars te ontloopen.

Wijd uit om de. Golf van Guinea huizen

de Soedan-negers, naar de taal deugdelijk

onderscheiden van de Bantoe, minder naar

gewoonten en uiterlijk; sommigen scheiden

hen dan ook niet zoo scherp en het is in

ieder geval moeilijk te zeggen, of Bantoe-

dan wel Soedan-negers als de meest echte

Negers te beschouwen zijn en welke vroeger

in Afrika aankwamen of eerder tot hun tegen-

woordigen staat opklommen. Typische Neger-

figuren vindt men bij beide en de donkerste

huidkleur behoeft men in Afrika al even

weinig als elders juist in de nabijheid des

aequators te zoeken. Zoo heeten de inboor-

lingen van Portugeesch Guinea zoo zwart

als roet, wat stellig onjuist is, maar toch

wijst op een zeer donkere huid. De Soedan-

negers zijn in historische tijden niet zoo

vaak en zoo ver getrokken als hunne zuide-

lijke buren; daarentegen woonden zij groote

inwendige veranderingen bij, zagen zij machtige

staatjes groeien en bloeien en vergaan, wat

thans ook niet zoo veel meer vóórkomt, nu

de invloedsfecren groeien en bloeien, zonder

eenig ontzag voor de grenzen van inlandsche

staatjes, en de mogendheden die deze invloed-

sfeeren hebben aangelegd, ongenegen zijn om
de daar heerschende potentaten tot groot aan-

zien, en hun land tot een krachtig gebied te

doen geraken.

De Soedan-negers zijn sedert langen tijd in

hun voornaamste centrum tusschen de Senegal

en het Tsad-meer lastig gevallen door het aan

Negers niet naverwante volk der Foelbe, Foel-

lani, Filani, Foellan, Fellani, Foelde, Foella of

Fellate, dat uit het noordwesten het Negerland

binnendringt en zich daar, hoewel geringer in aan-

tal, doet gelden. In westelijk Afrika, ten zuiden

van de groote woestijn en ten noorden van

Kameroen, liggen dus zoowel Neger-staten als

Foelbe-staten ; de Foelbe zijn ijverige versprei-

ders van den Islam, en met den Islam is er

veel Arabisch in Soedan ingevoerd, zoodat

men er minder het echt-Afrikaansche vindt dan

bij de Bantoe en de zuid-Afrikanen.

De volken die in noordoost-Afrika wonen
van de Nijlmeren tot aan de Somali-kust en

tot aan Nubië, zijn misschien het voorzichtigste

als de noordoost Afrikaansche gemengde en

overgangs-bevolking aan te duiden. Zij zijn

noch zuivere Negers, noch zuivere Hamiten

en naderen nu eens dezen, dan genen. Bij

hen voegen zich dan nog de Semitische of de

dicht bij de Semiten staande Abessyniërs en

de Kopten en Fellah van het Nijldal. Tot

die noordoost-Afrikaansche gemengde volken

behooren de aan de Oeëlle en hare noorde-

lijke zijtakken wonende Niam-Niam of Sandeh

en hunne naburen, nogal ver ontwikkeld,

maar kannibalen. Als de Fan, een energiek

volk, niet tot de Niam-Niam behooren, dan

hebben zij toch veel met hen gemeen, bepaal-

delijk het menschen-eten.

Onder Hamiten verstaat men eenige volken

die in het noorden en noord-oosten van Afrika

wonen en noch tot de Negers, noch tot de

later hierheen gekomen Semiten (Abbessyniërs

en Arabieren) behooren. De naam is afkomstig

van dien van den middelsten der drie zonen

die (Gen. VI : 10) Noach gewon: Sem, Cham
en Japheth. Zij worden gerekend tot het

Middellandsche ras te behooren en aan de

Semiten en Indo-Germanen verwant te zijn.

Waarschijnlijk hebben zij met de Semiten in

Voor-Azië gewoond en trokken zij vandaar

in het door de Negers bewoonde Afrika ; dat

moet dan geschied zijn in een nevelachtigen

vóórtijd, vermoedelijk lang voor het begin van

het oud-Fgyptische rijk. De Egyptenaren zijn,

naar men meent, de laatste geïmmigreerde

Hamiten geweest, daar zij zich op den drempel

van Azië neergelaten hebben.

De menschenrassen aan den boven- Nijl, van

het Victoria-meer tot aan Khartoem zijn in

den laatsten tijd duchtig geclassificeerd en ge-

ëtiketteerd, met dit gevolg dat men er oudere

en jongere Niloten vindt, Sandeh-Niloten,

Hamito-Niloten, Bantoe-Niloten en Arabo-

Niloten, namen die van een bonte schakeering

spreken, als gevolg van een onophoudelijke

vermenging en het dooreen krioelen van een

veelsoortig allerlei. Nog gedurende de heer-

schappij van den Mahdi schijnen hier belang-

rijke volksverschuivingen te hebben plaats

gehad. In Oeganda en Oenyoro wonen ook nog

Bantoe, maar onder vreemde, Hamitische. heer-
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schappij En in deze heterogene massa bewegen

zich nog de Arabieren, tuk op invloed en

gezag. Op de punt van Afrika die naar het

noordoosten wijst en door den Indischen

Oceaan en de Golf van Aden bespoeld wordt,

wonen de Galla- en Somalivolken, met splin-

ters van andere volkjes vermengd. Ook de

Galla en Somali zeiven zijn lang niet zuiver

;

nog verder noordwaarts wordt de streek aan

Abessynië grenzende en de berg- en steppenlan-

den tusschen den Nijl en de Roode Zee door

verschillende andere, deels zeer oude stammen
bewoond, en dichter bij den Nijl en langs dezen

huizen de Nubiërs. Men heeft vaak getracht

de in het oosten en westen op deze breedte

van Afrika wonende menschen tot elkander

te brengen, verband te zoeken tusschen hen.

Zoo tusschen de Nubiërs en de Foelbe, aan

wie wij zooeven werden voorgesteld, die een

westelijke groep van de Nubiërs zouden zijn

;

dan, op taalkundige gronden, tusschen Foelbe

en Somali o, er is nog veel te doen

ginds; wie vrijen tijd heèlt kan dien nuttig

besteden met het sorteeren van de volken

in Afrika. Intusschen drale men niet. De
groote verhuizingen, de invallen en krijgstoch-

ten worden, door de toeneming hand over

hand van den Europeeschen invloed, steeds

zeldzamer. Maar in stede van deze massale

verplaatsingen is gekomen eene omsmelting

en uitwisseling van eigenschappen, ten laatste

leidende tot effene gelijkvormigheid.

De groote woestijn behoort voor zoover zij

bewoond is aan stammen die tusschen de

Negers en de Berbers staan ; de Tibboe

sluiten zich aan bij eerstgenoemden, de

Toeareg bij de laatsten. In noord- Afrika, van

de oasen der Libische woestijn tot aan

Marokko, vindt men de zeer energieke Berber-

volken, die van oudsher een menigte invasies

beleefd hebben zonder daarvan grooten invloed

te ondervinden. Ook de Arabieren, die aan

noord-Afrika zulk een eigenaardig karakter

geven, hebben de Berbers nergens geheel

kunnen verdringen. En de Franschen onder-

vinden thans op onaangename manier dat

Berberstammen die offensief optreden een

geduchte vijand kunnen zijn.

BOSCHJESMANNEN.HOTTENTOTTEN EN
De bedoeling van het voorafgaande was etn

overzicht te geven van de samenstellende deelen

der bevolking van Afrika ; te doen uitkomen, dat

dit groote land niet uitsluitend door Negers be-

woond wordt, dat er een aantal volken, stammen,

groepen, of hoe men ze noemen wil, huizen,

die van de Negers grootelijks verschillen.

Toen Lepsius voorstelde om de Boschjesman-

nen tot de Negers te rekenen en ze Kaap-

negers te noemen, antwoordde Fritsch, dat

men de Germanen dan wel Europa-Chineezen

kon noemen, omdat een Europeaan nader bij

den Chinees staat dan een Boschjesman bij

den Kaffer. De leek kijkt wel een beetje

vreemd op wanneer de geleerden in het vak

zulke dingen tegen elkaar zeggen ; en hij

wacht af wat de tijd zal leeren In dit bepaalde

geval heeft de tijd geleerd, dat het toch maar
beter is de Germanen niet Europa-Chineezen

te noemen, een naam trouwens die niet meer
te vergeven was, daar de Hollanders dien

reeds lang droegen.

Nadat Cust zijn boek over de talen van

Afrika ten einde gebracht had, schreef hij in

zijn concluding remarks, naar aanleiding van

de eindelooze moeilijkheden die de nomencla-

tuur der Afrikaansche stammen oplevert, dat

hij niets wist toen hij zijn werk begon, maar,

niettegenstaande de onverwachte ophooping

zijner bouwstoffen en de hulp van vele belang-

stellenden, naar 't hem toescheen minder dan

niets wist, toen hij de pen nederlegde. Dit is

heel aardig wanneer een man als Cust dat

zegt ; iedere schooljongen komt telkens tot

precies dezelfde conclusie zonder dat iemand

het aardig vindt. Met betrekking tot de Hot-

tentotten en Boschjesmannen heeft Cust, al

wist hij dan minder dan niets, blijkbaar een

goed onderscheidingsvermogen gehad, want

bijna algemeen houdt men thans hen ver van

de Negers. Samen dragen Hottentotten en

Boschjesmannen den naam (hun eigen-naam)

Koikoin en samen vormen zij een zelfstandig

goed getypeerd protomorf ras, zooals men
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de overblijfselen noemt van passieve volken,

de zoogenaamde primitieve stammen, die het

meest den aard van het oer-ras behouden

hebben. Als zoodanig staan zij in den zuid-

west-hoek van Afrika vrijwel afzonderlijk.

Over de lichtkleurige, geplooide huid der

Hottentotten werd reeds gesproken ; hunne

lengte haalt gemiddeld nauwelijks anderhalven

meter ; het haar op den als door samendruk-

king verlengden schedel groeit niet als bij

de blanken regelmatig, maar in bosjes, die,

als ze kort gehouden worden, aanvoelen als

een schoenborstel, met dit onderscheid dat

ieder bosje den vorm heeft van een groote

erwt. Haar als peperkorrels noemden de kolo-

nisten het gaarne. Een ras-kenmerk is deze

haargroei echter niet, want met de Boschjes-

mannen hebben ook eenige Negersoorten deze

eigenaardigheid. De bosjes vormen elk een

krul en staan op eenigen afstand van elkander

— een kleine tuin met zwarte kooltjes beplant.

Zij hebben van voren gezien een goed ge-

vormd lichaam, de jonge meisjes zelfs een sier-

lijk figuur (zie nevenstaande afbeelding) maar

hun uiterlijk verandert spoedig en de ongemeen

sterke ontwikkeling van het vetweefsel aan

de billen, die reeds in beginsel bij jongens

en meisjes waar te nemen is, krijgt bij ouderen

soms een omvang die aan de Hottentotsche

vrouwen een komieke vermaardheid gegeven

heeft.

Men kan zich, schrijft een landgenoot die

zuid-Afrika in alle richtingen doorkruiste, men
kan zich nauwelijks een te overdreven voor-

stelling maken van deze lichaamsvorming, die

te vreemder is, omdat het bovenvlak van dit

aanhangsel over een goeden afstand horizon-

taal loopt en zelfs somtijds een opgaande

richting inslaat.

Het gelaat heeft den vorm van een gelijk-

beenigen, met den tophoek naar beneden

gekeerden driehoek, de onderkaak steekt sterk

vooruit, de neus is kort en plat en de oogen

staan ver uit elkander
;
sommigen hebben

zulk een grooten mond, dat hij rond het

hoofd dreigt te willen loopen en de tanden

zijn om jaloersch op te worden. In lichaams-

kracht munten de Hottentotten niet uit, evenmin

als door weerstandsvermogen tegen den invloed

van het klimaat. Goed gespierde individu's

vindt men bij de onvermengde soort maar

7

zelden; romp en ledematen van de mannen

op leeftijd zijn mager en schraal en vooral de

onderarm is opvallend dun.

De handen zijn, evenredig aan het lichaam,

klein, en beenig de vingers, en ook de voet

is klein, met zwak gewelfde voetzool, in over-

eenstemming met de neiging tot platvoeten

die meer onbeschaafde volken vertoonen, en

Hottentotsch meisje.

die voor een deel het gevolg zijn van het

barrevoets loopen. Bij de vrouwen, althans bij

de jongere, treden de onregelmatigheden van

den lichaamsbouw, het hoekige en beenige

niet zoo te voorschijn als bij de mannen.

De taal der Hottentotten, die, anders dan

men denken zou, volstrekt niet laag staat,

integendeel een grooten rijkdom van vormen
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bezit, verschilt ten eenenmale van die der

naburige Bantoe-stammen. Eigen aan de Koin-

koin zijn de zoogenaamde klik- of smak-

geluiden, geluiden die bij 't begin van of

midden in het woord losgelaten worden.

Virchow, die indertijd een gezelschap van deze

menschen te Berlijn te onderzoeken had, be-

treurde het dat hij die geluiden niet door

teekens kon teruggeven. Thans gebeurt dit

wel. In den tekst van reisbeschrijvingen en

op de kaarten vindt men door schrijfteekens

vijf verschillende geluiden, al naar zij met de

lippen, met tong en verhemelte enz. worden

voortgebracht, aangegeven. Hoe een taal met

zulke invoegsels klinkt? Wel, Virchow zegt dat

de geluidjes zulke gewone tusschenzetsels zijn,

dat het gesprek door deze menschen onderling

en op zachten toon gevoerd, op eenigen afstand

klinkt als het springen van luchtbellen in een

gistende vloeistof of als het smakken van

visschen, die men uit het water heeft genomen.

Het laatste geschiedt inderdaad op dezelfde

manier, door plotseling de lippen van elkander

te verwijderen. Dat deze taal een vreemder

en wonderlijker indruk teweegbrengt dan eenige

andere, wordt door kenners beweerd. Wat
de Hottentotten wel van onze ch's en sch's

vinden, staat nergens te boek
;
vermoedelijk

hebben zij voor deze klanken wel eenig ana-

loog onaangenaam geluid uit hun dagelijksch

leven om weer te geven wat zij hooren. De
Basoeto, die wij later zullen leeren kennen,

vergelijken onze taal niet onaardig, zegt een

Duitscher, bij „Vogelgezwitscher."

Dat de Hottentotten de heerschers waren

in het land van zuid-Afrika alvorens de Kaffers

daar kwamen, is ook af te leiden uit het feit

dat verscheidene Kafferstammen van deze

klik-geluiden, die zij oorspronkelijk niet hadden,

in hun eigen taal overgenomen hebben.

De Hottentotten hebben het vroeger beter

gehad, en hun karakter, als volk, hun volks-

aard zal zich in verband daarmede gedurende de

laatste eeuwen wel gewijzigd hebben. Uit hunne

vorige vruchtbare woonstreken in het zuiden

van Afrika hebben zij zich moeten terug-

trekken in het woeste Nama-land en in de

beruchte Kalahari-woestijn, waar armoede en

ellende in de plaats kwamen van den welstand

van eertijds. De traagheid die hen als her-

dersvolk eigen was, zal door deze verandering

eer zijn toe- dan afgenomen en in luiheid

ontaard ; den zwaren strijd om het bestaan

kunnen zij slechts met moeite volhouden ; er

is over hen gekomen het slappe en afgestompte

van een gedegenereerd volk, dat rooft en

steelt, maar door zijn taal en zijne ontwik-

keling van vroegere superioriteit laat blijken
;

de volmaakte afspiegeling van het individu

onder gelijke omstandigheden verachterd, door

enkele trekjes nog toonend zijn betere afkomst.

Maar er is door anderen ook zonderling

met deze menschen omgesprongen. Een zekere

Europeesche en dus beschaafde natie had een

verdrag met hen gesloten en daarna ,,wierden

deze Hottentots een goet onthael van broot,

tabak, met brande-wijn, daer zy zich stom in

dronken, binnen het Fort aengedaen." Toen

kwamen er nog meer aangeloopen ,,zoo dat

zich wel twee of drie hondert, zoo mans als

vrouwen en kinderen, in en ontrent het Fort

bevonden." Deze moesten ook wat hebben en

daarom werd er „een gantsche Baly (een

scheepstobbe) vol Brandewyn, met een houte

kopje daar in, te midden onder hen aller neer

gezet, daer een iegelijk begon goede giere te

maken, en zijn hert, met lustigh te drinken niet

weinigh te vervrolijken en op te halen. Des-

gelijks zwolgen de vrouwen, die alle nevens

hun kinderen op de hurken neerzaten, den

Brandewijn als water in."

De naam Hottentotten zou door de Hol-

landers zijn bedacht toen deze in 1652 met

het volk kennis maakten
;
waarschijnlijk is het

een woord dat in een gezang door zijn rhythme

het oor der blanken heeft getroffen
;

tenzij

men gelooven mag, dat zij „om hunne belem-

mertheit en wanhebbelykheit van tale" aldus

genoemd zijn. Omstreeks 1800 waren er in

de Kaapkolonie geen vrije Hottentotten meer;

van zeven groote stammen waren er toen nog

maar weinige menschen over en tegenwoordig

onderscheidt men drie stammen, de Griqua,

de Nama en de Korana, van welke de eerste

sterk is vermengd met Europeesche en andere

elementen. De Nama hebben het westelijke

kustland bezet, zijn ook niet meer van vreemde

smetten vrij en ijverige Christenen, maar toch

nog iets oorspronkelijker dan de Griqua die

op zijn Europeesch gekleed gaan, Boeren-

hollandsch spreken en heel goed weten wat

een banjer dom kerel is. De derde stam,
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de Korana, was vroeger in den Oranje-

Vrijstaat gevestigd, is door de Boeren

verdreven en naar het uiterste westen

van dit territoor getrokken ; ook ! de

Korana zijn een gemengd volk en komen
van de Hottentotten het dichtst bij de

Boschjesmannen.

De Hottentotten die nog eenigermate

trouw zijn gebleven aan de oude zeden

en gewoonten, dragen gewoonlijk een

lendendoek en een mantel uit het vel

van 't schaap, den jakhals of de wilde

kat; de vrouwen tooien zich met bonte

hoofddoeken. Thans is de vilten hoed

geen ongewone dracht voor de mannen,

en, bij lange reizen dragen zij aan de

voeten sandalen, die in zuidwest-Afrika,

waar de bodem hard en ruw, sterk verhit

en droog is, niet overbodig mogen heeten.

Als sieraden waren voornamelijk ivoren

ringen en koperen polsbanden in ge-

bruik; een lederen tasch om den hals

bevatte allerlei noodigs. Het lichaam werd
met vet ingewreven, het gezicht met rood

beschilderd. Met boog en pijlen, werp-

lansen en werpknotsen togen zij ter jacht,

daarenboven nog toegerust met allerlei

tot dit bedrijf nuttige eigenschappen.

De hutten, halve bollen met een geraamte

van buigzame takken, zijn gemakkelijk af te

breken, te vervoeren en weer op te bouwen

;

een cirkel van deze hutten, met het vee in

de aldus omheinde ruimte, vormt een kraal.

Oorspronkelijk waren de Hottentotten geen

landbouwers ; de veeteelt en de jacht waren

hunne bedrijven en eerst in lateren tijd zijn de

Nama hier en daar den grond gaan bebouwen.

Het voedsel is voornamelijk vleesch, dat half

rauw gegeten wordt; genotmiddelen zijn verder

brandewijn, arak, tabak en dacha, een hennep-

soort die gerookt wordt. Industrie, handel en

verkeer zijn maar zwakjes ontwikkeld ; er

worden potten gebakken, en matten gevloch-

ten en er wordt thans ook gesmeed.

De litteratuur der Hottentotten is zeer rijk

aan dierenfabels, die dikwijls heel aardig zijn.

Een van deze vertelt van vlugge dieren door

langzame dieren gevangen, een verhaal dat

over de geheele wereld verspreid is, met

lokale afwijkingen al naar de streek dieren

van kalme en van snelle bewegingen oplevert.

Gnqua-iamilie.

Hier zijn de dramatis personae de struisvogel

en de schildpad. De schildpadden overlegden

eens op een dag hoe zij struisvogels zouden

kunnen vangen. En zij kwamen overeen om
in twee rijen te gaan staan, dicht bij elkander,

zoodat er een straat werd gevormd waardoor

een van de schildpadden de struisvogels zou

opjagen. Aldus geschiedde en daar er vele

struisvogels waren was 't een lange rij die

zij vormden tusschen de schildpadden ; deze

bleven stilstaan en de eene riep de andere

toe: .,ben je daar?" waarop de andere ant-

woorde : ,,ja, hier ben ik!" Toen de struis-

vogels dit voortdurend achter zich hoorden

en dus dachten dat de schildpadden hen op

de hielen zaten, liepen zij wat ze loopen

konden en vielen eindelijk doodelijk afgemat

neer. Toen kwamen de schildpadden daarheen

en gezamenlijk aten zij de struizen op. Bij

de Bakwiri in het Kameroen-gebergte luidt

het verhaal weer eenigszins anders ; daar

De Volken der Aarde. II. 2
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Boschjesmannen.

Man. Vrouw:

is het vlugge dier een olifant die met den

schildpad een wedloop houdt. Deze neemt

hare mede-schildpadden in den arm en zet ze

van afstand tot afstand aan den weg, en

als de olifant een eind geloopen heeft ziet

hij telkens den schildpad voor zich uit. ,,Daar

is dat lamme beest al", zegt hij; „ik moet

nog harder loopen." En hij loopt en loopt,

totdat hij er dood bij neervalt. Uit de over-

weging dat deze vertelling, in verschillenden

vorm reeds in Afrika gevonden, ook wel

verder over dit continent zal verspreid liggen,

meent een der schrijvers over dit onderwerp

te mogen beluiten dat de fabel wellicht ,,ein

urafrikanisches Gewachs" is. Vrijheid in het

twijfelachtige.

Men kan niet volhouden dat de Hottentotten

een nuttige natie zijn. Zij doen voortdurend

kattekwaad. Indertijd hebben Engelsche han-

delaars in Damara-land hun leeren paardrijden

en schieten met de hun verstrekte achterlaad-

geweren, ten einde op ivoor en struisvederen

te gaan jagen ; maar sedert de olifanten grooten-

deels uit gindsche streken verdreven en de

struisvederen in waarde aanzienlijk verminderd

zijn, hebben zij zich georganiseerd tot roover-

benden, die reeds meermalen aan deze zijde

der Koenene, ja tot in de nabijheid van

Mossamedes zich vertoond hebben, de huizen

en brandewijnfabrieken der Portugeezen ge-

geplunderd en platgebrand en het vee van

de Mondombe geroofd. Dat was in het noorden

van het tegenwoordige Duitsche protectoraat

in zuidwest-Afrika. En nu zeer onlangs (begin

November 1903) heeft de Hottentotsche stam

der Bondelswaarts het versterkte plaatsje

Warmbad in het zuiden, bij de Kaaplandsche

grens, aangevallen en de Duitsche bezetting

vermoord.

De Boschjesmannen — ziedaar een volks-

groep welke langen tijd heeft dienst gedaan

als verbindingsvorm van aap en mensch. Eén
van de volksstammen, kan men wel zeggen,

want niet aan één enkelen is dat voorrecht

ten deel gevallen. Pas beginnende Afrika-

reizigers zijn zoo weinig te vertrouwen ; ieder

van hen heeft al eens gestaarte dwergen die

op boomen leven ontdekt, den mensch-aap of

aap-mensch, die later nooit teruggevonden

werd. Doorknede onderzoekers beweren, dat

een Afrika-reiziger eerst na drie jaar rijp is

en geloof verdient ; vóór het einde van dien

termijn zijn de indrukken hem te machtig.

Nu is dat geen wonder wanneer zijn pad

door de plaatsen leidt waar de Boschjesman-

nen gewoon zijn zich op te houden. Het kwam
mij voor, dat het geschikt zou zijn hier ter

plaatse te verwijzen naar de bewoners van

centraal-Australië, die op bladzijde 76 en vol-

gende van het eerste deel geschetst werden.

Maar feitelijk staan deze toch veel te hoog
— men lette maar op hunne zeer samenge-

stelde sociale organisatie — om met de

Boschjesmannen van zuid-Afrika vergeleken te

worden, al valt er op het eerste gezicht wel

een groote overeenkomst in habitus waar te

nemen.

Met de Hottentotten hebben zij lichamelijk

veel gemeen en niet zonder reden brengt men
beide onder den naam Koikoin samen ; maar

de taal reeds is verschillend en van de zeer

hoog staande differentiëering in mannelijke en

vrouwelijke substantieven, zooals het Hotten-

totsch kent, is bij de taal der Boschjesmannen

geen sprake. Waarschijnlijk zijn beide stammen

van gemeenschappelijke afkomst, en zijn beide

door de zuidwaarts opdringende Kaffers naar

het zuidwesten van het vasteland opgestuwd

en daar door de Europeanen naar de wildernis

verjaagd. Het laatste geldt in 't bijzonder

voor de Boschjesmannen die in de woestenijen

ten noorden en ten noordwesten van den

Oranje Vrijstaat — of hoe het land tijdelijk

anders moge heeten — aan het Ngami-meer
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en in het gebied der Ovambo en der Betsjoe-

anen tot aan den ijAen breedtegraad huizen,

maar nergens in groot aantal.

Boschjesman is een naam van de kolonisten;

de inheemsche is Saan, de door de Kaffers

gebezigde Abatoa, wat bogenman beteekent.

Dooreengenomen halen zij geen anderhalven

meter en zij zijn dus kleiner van stuk dan de

Hottentotten ; de vrouwen zijn even groot als

de mannen, zelfs iets grooter. Opvallende ken-

teekenen zijn verder de magere gestalte, de

gerimpelde huid, de hoekige, dorre ledematen,

de hangbuik — door de kolonisten van de Kaap

zeer schilderachtig een armoed-pens geheeten —
het viltachtige haar en de geelroode huidkleur,

alle kenteekenen die de Boschjesmannen met de

Hottentotten gemeen hebben, met wie zij ook

wat schedelvorm en gelaatsmodel betreft veel

overeenkomen. Rechtaf leelijke menschen —
wier uiterlijk echter zeker voor een groot deel

geweten moet worden aan de zeer ongustige

levensomstandigheden. Als het waar is dat de

Boschjesmannen de zuidelijkste vertakking zijn

eener vroeger in Afrika zeer verspreide oer-

bevolking, dan is Afrika er wel op vooruitge-

gaan in den loop der tijden.

In Berlijn is indertijd een gezelschap Bosch-

jesmannen te zien geweest, dat onder den naam

„Afrikaansche aardmenschen" aangevoerd was;

zij kwamen uit de buurt van het Ngami-

meer, ten noorden van de Kalahari-woestijn.

Volgens de aankondiging waren het man,

(natuurlijk een ,
.opperhoofd") vrouw en zoon;

bij onderzoek bleken het drie mannen te

zijn, van wie er een ter verfraaiing van de

Boschjesman.

Boschjesman.

situatie als vrouw verkleed was. Maar bij die

gelegenheid is opnieuw de huidkleur der

Boschjesmannen ter sprake gekomen en werd

geconstateerd, dat goede voeding en eene

„ordentelijke" levenswijze meer invloed hebben

op de tint van de huid dan men gewoonlijk

meent. En nu wisselen de goede en de slechte

tijden bij de Boschjesmannen heel erg af ; hun

leven is een en al op en-neer van ontbering

en overvloed, al naar de jacht slecht of goed

uitvalt, al naar er een rund te stelen is of

niet. Want landbouw kennen zij niet en de

veeteelt die zij kennen is de veeteelt eens

anderen wiens vee zij stelen. De Boschjesman

zelf houdt er geen andere dieren op na dan

zijn hond en de beestjes in zijn schaapsvel.

Water gebruiken zij zelden, noch als drank, noch

als reinigingsmiddel en in de behoefte aan

drinken voorzien zij door waterrijke vruchten

te gebruiken. Zoo leiden zij een nomaden-

leven, van den eenen dag op den anderen,

zonder vaste woonplaatsen en zonder iets dat

op sociaal verband gelijkt. Waar ze kunnen

stelen zij vee en wel zonder eenige gewetens-

wroeging; het uitsluitend bezit van kudden,

dat recht erkennen zij niet; alsof zij pas op

eene of andere bonds-vergadering waren geweest

redeneeren zij aldus: het vee is aanwezig, de

oogenblikkelijke bezitters hebben het niet

noodig, anders zouden zij het wel slachten,

wij hebben het noodig, dus nemen wij het.

De Boschjesmannen leven van de jacht en,

waar zij in buurt van veekralen komen, inder-

daad — wat de berichten der eerste kolonisten
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al bevestigen — van veediefstal ; en daarbij

gaan zij niet lafhartig te werk, maar zij treden

zeer stout op, met geweld en met de gevoel-

loosheid die van zulk een hard leven het

noodzakelijk gevolg is. Het is daarom zaak

voorzichtig met deze menschen om te gaan,

want nooit vooruit te berekenen is het oogen-

blik waarop en de aanleiding waardoor deze

natuurlijke aandrift zal gaan spreken en wie

of wat 't zal moeten ontgelden. Dat de Boeren

deze onophoudelijke veediefstallen wel eens

moede werden en de daders eenvoudig neer-

schoten, is zoo niet vergeefelijk dan toch zeer

verklaarbaar.

De Boschjesmannen wonen in rotsspleten

of holen, zeer zelden in open hutten van

riet ; of zij slapen onder de struiken waar-

van zij de takken benedenwaarts buigen.

Hunne kleeding leveren de buit gemaakte

dieren en bestaat uit een lendengordel en

als 't koud is uit een dierenhuid ; verder be-

smeren zij zich met vet en asch, zoodat het

lichaam vol korsten zit. In het haar dragen

zij vederen en snoeren kralen en om den

hals een koord met nagels, tanden en hoorntjes

van gevangen dieren. Waar huizen ontbreken

is ook geen huisraad ; de pottenbakkerij ken-

nen zij niet, maar de harde schaal van vruch-

ten voorziet eenigszins in de behoefte aan een

nap, bak of schotel. Trouwens groot is die

behoefte niet ; het vleesch wordt gepoft bij

het vuur of in de heete asch ; verder bestaat

hun voedsel uit wurmen, insecten, ook rupsen,

hagedissen en slangen en uit knollen, wortels

en andere plantendeelen. Heelemaal buiten

verdenking van menschen-eten staan zij geens-

Akka-vrouw.

zins. Als wapens ge-

bruiken zij pijl en boog

en, tegenwoordig min-

der vaak, werpknotsen

;

op de jacht dienen al-

leen pijl en boog, en

met hunne vergiftige

pijlen zijn deze men-

schen gevaarlijke buren,

ook omdat zij zoo bru-

taal aanvallend te werk

gaan. De vrouwen doen
al het werk, behalve

ter jacht gaan; zij dragen

wat er te dragen valt

als de troep zich beweegt

en zorgen voor het in

orde brengen der rust-

plaatsen. De kinderen

laat men aan zichzelf

over en oefent hen
vroegtijdig in het jagers-

bedrijf. Gewoonlijk vindt

men eenige gezinnen

bij elkander en wie dan
iets voor heeft boven

de anderen is opper-

hoofd. Dit is hun ge-

heele staatsinrichting,

die zij met talrijke dier-

soorten gemeen hebben.

De lichtzinnigheid der

Hottentotten ontaardt bij

den Boschjesman in vol-

slagen gebrek aan na-

denken ; eene oogen-

blikkelijke neiging geeft ^ ,. 4
den doorslag bij iedere

beslissing; de gevolgen

berekenen doet hij niet,

kan hij wellicht niet. Maar met dat al — toe-

rekenbaar of niet — stapelt hij de eene* mis-

daad op de andere en wordt hij vervolgd als

een schadelijk dier, dat men, zoo mogelijk,

tracht uit te roeien.

Genoeg te eten en een pijp dacha, dat is

hun geluk; wat er dan morgen gebeurt laat

hen onverschillig; zij denken er zelfs niet aan.

Uit vroegeren tijd afkomstig zijn rotsteeke-

ningen der Boschjesmannen, afbeeldingen van

antilopen en buffels, struisvogels, giraffen,

Akka-vrouw.
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kippen, visschen en schapen ; verder een Boer

te paard en andere menschenfiguren o. m. een

paar goed geteekende vrouwen en kinderen

met de reeds beschreven sterk ontwikkelde

billen
;
geteekend worden deze figuren eigen-

lijk niet, maar geklopt in den rotswand met

een ronden steen, ter grootte van een flink ei.

Langzamerhand zullen deze teekeningen wel

verdwijnen, want zij worden waarschijnlijk

niet meer gemaakt en lijden veel door de

weersgesteldheid. Een interessant verschijnsel

is het zeker, deze kunstuiting bij een volk

dat overigens verstandelijk zoo laag staat. Kin-

derachtig zijn de vertelsels waarmede Bosch-

jesmannen die lang geen kinderen meer zijn,

voor den dag komen en van hunne buren, de

geslepen Bantoe verschillen zij ook in dit

opzicht wel opvallend. Maar wanneer men nu

de Bantoe-negers en de Boschjesmannen naast

elkander zet, dan zijn de laatste als studie-

exemplaren zeker verre te verkiezen. Van
hen en huns gelijken moeten we nu eenmaal

leereti dat gedeelte van de geschiedenis der

beschaafde natiën waaromtrent geene over-

leveringen bestaan. Een andere manier is er

niet ; ook de voorvaderen van deze beschaafde

volken waren, zij 't ook niet in letterlijken

zin, Boschjesmannen. Al de natuurvolken, de

oerrassen, de wilden of hoe men ze verkiest te

noemen — en dat is volmaakt hetzelfde — van

Australië en Amerika, van Afrika, en van

Azië, zij zijn allemaal levende stukjes van onze

eigen geschiedenis. Ook wij zijn zoo geweest.

En dan valt er nog iets niet over het hoofd

te zien, en dat is de waarde van de kennis

dezer primitieve volken voor de studie der

sociale wetenschap ; om te weten hoe de maat-

schappij geworden is zooals zij zich thans

vertoont, dient men wel te weten hoe zij oor-

spronkelijk was ; die oorspronkelijke maat-

schappij nu geven ons de oorspronkelijke

menschen te zien, die levend ieder in hun

eigen milieu en in verschillende stadia van

oer-heid, buiten den stroom bleven welke

langzamerhand alles zal gelijk maken, de

stammen wier doen en laten nog niet troebel

werd door allerlei vreemde inmengsels, die

den eenvoud behielden en vrij bleven van

een meer ingewikkelden vooruitgang.

A K K A.

Te hunnen behoeve maken wij ons op naar

het middelpunt van Af-ika ; want de Akka
zijn in hunne tegenwoordig erkende verwant-

schap met de Hottentotten en Boschjesmannen

iets bijzonders onder de menigvuldige volks-

stammen van dit groote land; als iets afzon-

derlijks wenschen zij een afzonderlijke behan-

deling ; en daarna is er geen reden meer om
den geleidelijken voortgang van zuid naar noord

af te breken. Men zoeke deze kleine groepjes

kleine menschen tusschen 5
0

noorderbreedte

en 5

0
zuiderbreedte; ook iets zuidelijker komen

zij nog voor, maar deze strook is hun voor-

naamste gebied. Du Chaillu, die veel van

Afrika verteld heeft wat men langen tijd niet

geloofde, maar die later bleek niet overdreven

te hebben, maar wel eens slecht ingelicht te

zijn, had aan den boven-Ngoeni op 2° zuider-

breedte op Fransch grondgebied het kleine

volk der Obongo, Abongo of Babongo aange-

troffen, menschen van lichte huidkleur, vuilgeel,

1.37 tot 1.52 meter hoog, Boschjesman-achtig,

wild van natuur, met gras-schorten gekleed,

een ongedurig jagersvolk, wonende in ruw ge-

bouwde hutten. Men vond een en ander onwaar-

schijnlijk tot dat Lenz in 1874/75 de berichten

bevestigde; hij vond de lengte dezer kleine luyden

1.32 tot 1.42. Intusschen had Schweinfurth aan

het hof van den Mangbattoe (Monboetoe) koning

Moensa verscheidene individuen van den stam

der Akka of Tikki-Tikki ontmoet
;

hij gaf als

lengte op 1.45, en al deze cijfers komen dus

vrijwel overeen, geven echter geen aanleiding

om van dwergen te spreken. Schweinfurth,

die beweerde dat alles wat hooger reikt dan

anderhalve meter geen zuivere Akka is, be-

schreef hen als een klein, zeer levendig ras,

met groot rond hoofd op een dunnen hals,

breede schouders, schrale armen en beenen,

een hangbuik en een licht-koperkleurige huid.
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Akka-meisje.

Zij vertoefden aan de Oeëlle, enkelen dienden

koning Moensa als soldaten, maar ook als

hofnarren en vroolijkerds. Hun eigenlijk bedrijf

was de jacht, waarbij zij boog en pijlen

bezigen, benevens door oefening zeer fijn

geslepen zintuigen. En verder worden zij

beschreven als een kwaadaardig volkje, wraak-

zuchtig en wreed. Bijzonder in het oog vallend

was wel dat groote hoofd, voortdurend heen

en weer wiegelend op den mageren en te

zwakken hals ; dan de onevenredige lengte van

het bovenlichaam en van de armen, de naar

boven plotseling zich vernauwende borstholte,

waarvan de onderste opening zonder waar-

schuwen zich uitzet tot een hangbuik, die

zelfs bejaarde menschen op Arabische of

Egyptische kinderen doet gelijken; verder de

hoekig uitstekende geledingen der ledematen,

de plompe knieën met groote knieschijven, de

altijd meer binnenwaarts dan naar voren ge-

richte voeten, het dikke vilthaar en de wijde

plooihuid, lichtbruin van kleur, met geelrooden

grondtoon en eindelijk de gang, de niet na

te bootsen waggelgang waarbij alle ledematen

meesjokken. Daarentegen — niemand is heele-

maal leelijk — waren de handen zeer sierlijk.

De gelaatspieren wisselden onophoudelijk van

uitdrukking, de wenkbrauwen hadden geen

moment rust, de huid van het voorhoofd trok tel-

kens in plooien, de levendige oogen onderstreep-

ten voortdurend het gebarenspel der handen.

Zoo deden zich de Akka voor, als kobolden die

genoegen vinden in kwaad doen en heimelijk

's nachts vergiftige pijlen afschoten op de

honden.

Aan de noordelijke zijtakken van den

Kongo, op de lengte en breedte in den aan-

vang van dit hoofdstuk genoemd, werden

Akka-meisje.



i6 AFRIKA.

Akka-meisje.

dergelijke kleine menschenrassen door andere

onderzoekers ontdekt en met verschillende

namen aangeduid ; men schreef over Batoea,

Watwa, Moecassequere, Wamboetti, Efé, Afé,

Babassi, Baisswa, Wansswa, Aü, Wassoemba,

Akka, Ba.kke-Bakke, e.a. In hoofdzaak kwamen
de beschrijvingen dezer reizigers overeen

;

déze vond nog aanleiding bijzonderheden te

vermelden die géne achterwege liet en zoo

kwam de huiszittende gemeente langzamerhand

heel wat over deze menschen te hooren. Tot

eenige toenadering waren zij niet te bewegen

;

de pijlen die telkens weer uit het bosch naar

de ongenoode bezoekers vlogen, waren wel-

sprekende blijken van onvriendelijkheid. Bij

den opmarsch bleven nog langen tijd de bas-

tonen uit de krijgstrompet en de rhythmische

slagen op de oorlogstrom de verder trekkende

Europeanen vergezellen. Met landbouw of

veeteelt vermoeien de Akka zich niet
; zij

jagen op alles wat loopt, kruipt en vliegt

en doen dat zeer listiglijk en wonen in

bijkorf-vormige woningen van gras, die

slecht onderhouden worden. Zij vangen

olifanten, buffels en wilde zwijnen in kuilen

en trachten het vleesch bij in de buurt

wonende stammen te ruilen tegen andere

eetwaren, huisraad, messen en wapens ; en

daar dit op bepaalde dagen gebeurt, ont-

wikkelt zich zoodoende een markt in het

oerwoud. Zooals gewoonlijk bij een noma-

disch jagersvolk valt op te merken, zijn

hunne zintuigen tot zeer scherp waarnemen

in staat ; met het vleesch dat de jacht op-

levert voeden zij zich en verder met de

vruchten van 's buurmans veld of tuin.

Kleeding en gereedschap zijn van de een-

voudigste soort en sieraden ontbreken zelfs

heelemaal, ook tatoeëeren zij zich niet.

Een Akka-land zal men in Afrika vruchte-

loos zoeken; in het centrum leven — en

leefden vroeger in veel grootere massa's —
de Akka te midden van andere stammen ;

en merkwaardig is het, dat deze sterkere

Negerstammen erkennen de minderen te

zijn van die zoogenaamde dwergvolken, de

Akka of Batoea, hunne zwakkere buren, die

zij algemeen als de oorspronkelijke bewo-

ners des lands beschouwen.

Indertijd hebben twee mannelijke Akka
behoord tot de nalatenschap van een Italiaan-

schen Afrika-reiziger, Miani, die alles wat hij

bezat aan
j
het geografisch genootschap te

Rome vermaakte. Dientengevolge werden de

beide jongens naar Italië gebracht en door

het genootschap aan de zorg toevertrouwd

van den oriëntalist graaf Miniscalchi-Erizzo

;

toen deze gestorven was hield zijne weduwe

de twee Akka bij zich in het met fresko's

versierde paleis der Miniscalchi te Verona.

Zij groeiden goed op en gevoelden zich in

deze woning van een Veroneeschen patriciër

zeer op hun gemak, leerden schrijven en gingen,

naar de mode gekleed, op de breede wandel-

paden van het Corso Cavour met een Euro-

peeschen speelmakker boemelen. De oudste

leerde pianospelen en maakte vorderingen,

maar had last van zijn kleine handen, die niet

meer dan driekwart oktaaf konden grijpen.

Schweinfurth heeft hen daar bezocht en be-
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schrijft zeer levendig den gunstigen indruk dien

hij kreeg van de flinke en breedgeschouderde

Akka, wier geboorteland hij bereisd had. Toen

zij op reis naar Europa in Egypte aankwamen
waren de jongens 0.85 en 1 meter lang; dat zij

groeiden is zeker niet merkwaardig, maar wel

interessant mag het heeten dat de hangbuiken

die van deze menschensoort een zeer typisch

kenmerk zijn en waarmede ook deze beide

exemplaren prijkten, in Italië, waarschijnlijk

ten gevolge van de veranderde voeding, waarbij

zij zich zeer wel bevonden, allengs verdwenen.

En zij groeiden nog steeds — totdat de een

aan een longziekte bezweek. De andere werd

soldaat, korporaal zelfs, maar had telkens geld

noodig, want hij hield veel van wijn, of van veel

wijn, en van mooie dassen en handschoenen.

Jammer dat zijn familie in het Afrikaansche

woud hem toen niet eens heeft kunnen

terugzien ; met haar spreken was hem
onmogelijk geweest, want hij had zijn

moedertaal glad vergeten. En nog steeds

groeide hij. Totdat hij, volgens de ge-

leerden, eindelijk te groot was geworden

voor een Akka, namelijk 1.55 meter, en

men begon te twijfelen of hij eigenlijk

wel een goede Akka was ; want hooger

dan 1.40 wordt de zuivere, onvermengde

soort niet. De aardigheid was er nu af

en de belangstelling verflauwde merkbaar,

waarschijnlijk tot genoegen van den „be-

trokken" persoon. Intusschen is het vreemd

nergens de opmerking te lezen, dat

wanneer iemand onder voor hem onge-

wone omstandigheden dermate veranderen

kan dat hij zijn hangbuik verliest, die

gewijzigde levensvoorwaarden (waaronder

nota bene het soldaat-worden) óók wel

ten gevolge zouden kunnen hebben dat

hij een vijftien duim zijne soortgenooten

voorbij groeit.

In Kameroen leeft ten zuiden van de

Sannaga-rivier mede een klein menschen-

ras te midden van de Bakoko-stammen,

die Negers zijn ; deze noemen hen Bako,

wat korte menschen beteekent. De be-

schrijving die onlangs van deze Bako

verschenen is, komt geheel overeen met

die van de kleine stammen in centraler-

Afrika, ja, in sommige opzichten is de

overeenstemming treffend. Zij beschouwen

zich als de oorspronkelijke bewoners des lands

;

hebben geen andere gemeenschap met de hen

omringende Bakoko dan die welke de ruil-

handel noodig maakt, en worden door deze

gevreesd ; bezitten geen opperhoofden of aan-

voerders en een slechts zeer zwak ontwikkelde

familie-inrichting.

Alles bijeengenomen zijn naar alle waar-

schijnlijkheid deze kleine volken te beschouwen

als de verspreide overblijfsels van eene oude

bevolking, evenals de Boschjesmannen dat zijn

in het zuiden. Ondanks lokale verschillen is

eene verwantschap onmiskenbaar; allen hebben

een lichtkleurige huid, leiden het leven van

boschmenschen, gebruiken pijl en boog, wonen
in zeer primitieve hutten, bezigen een eigen

taal en staan apart te midden van een andere

bevolking. Dit overwegende, moet men de

Akka-meisje.
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gevolgtrekking maken dat zij hoewel klein van

postuur toch niet over 't hoofd gezien mogen

worden bij het monsteren van de Afrikaansche

volken. Nog altijd is het verband of het gebrek

aan verband tusschen al de bewoners van dit

werelddeel het meest belangrijke dat 't ople-

vert. Burton heeft dat al gezegd, en nieuw

is de opmerking dus niet ; maar waar is zij

nog altijd, op hoe verschillende manieren

Afrika in den laatsten tijd ook van zich heeft

doen spreken.

BANTOE-NEGERS.

Misschien is het beter eerst over de Negers

in 't algemeen iets te zeggen; dit vereenvou-

digt zeer de latere beschrijving der afzonder-

lijke groepen. Het waren de Portugeesche

zeevaarders die ons het eerst met west-Afrika

bekend maakten; zij zagen een „zwarte", een

negro, en ziedaar het woord in de wandeling-

gebracht dat al zooveel verwarring heeft gesticht.

Want nu heet al wat van Afrika komt een

Neger, gemakshalve en ten onrechte. Vroeger

heette een Neger pikzwart en met de uitdruk-

king „zoo zwart als een Neger" wil men
gewoonlijk iets bijzonder zwarts aanduiden

;

in den regel is de Neger hoogstens donkerbruin,

met rood en geel als nuances, veeltijds het ge-

volg van vermenging met anderen, eene ver-

menging die eigenlijk nergens ontbreekt. Zoo
heeft men licht- en donkerkleurige stammen,

maar ook in denzelfden stam is er kleur- variatie

van koolzwart tot donkergeel. Wil men in de

afbeeldingen — en ik bedoel nu dezulke die

cigaretten en papieren boorden aanprijzen —
iets bijzonder Negerachtigs leggen, dan maakt

men de mannetjes zoo zwart als roet en hunne

dikke lippen vuurrood. Wat nooit vóórkomt.

Een Neger heeft evenmin roode lippen als een

helder oogwit. De vrouwen zijn gewoonlijk iets

lichter getint dan de mannen. Ook verschilt nog

bij ieder individu de kleur naar gelang van zijn

toestand ; zoo wordt zij donkerder bii opwinding

en bij verzadigdheid, lichter, tot vaalgrauw,

bij uitputting en zeer lage temperatuur. En
de kleur is over de geheele huid niet gelijk-

matig verdeeld, want de voetzool en het bin-

nenvlak van de hand is bv. steeds lichter.

De grootte der Negers komt met die van

de Europeanen ongeveer overeen ; onder

de Kaffer-stammen en onder de westelijke

Soedan-negers vindt men nogal eens groote

personen
;

hierbij dient in 't oog gehouden te

worden dat donkerkleurige, bijna naakte men-

schen veelal grooter schijnen dan zij werkelijk

zijn. Het lichaam is maar weinig behaard, en

de baardgroei van luttel beteekenis ; daaren-

tegen is het hoofdhaar veelal bijzonder dik,

zoodat de ongeloofelijkste haartooi mogelijk

wordt. Van den harden schedel zijn de aan-

gezichtsbeenderen sterk ontwikkeld en in de

kaken prijken groote tanden ; de beenen zijn

betrekkelijk zwak. In het algemeen — de

afbeeldingen bewijzen het — zijn de Negers,

zoowel mannen als vrouwen, goedgebouwde

menschen en onder de jonge vrouwen zijn er

die ontegenzeggelijk op schoone vormen kunnen

bogen ; maar de last van den lichamelijken

arbeid doet hen spoedig verwelken en oud

zijn zij meestal bijzonder leelijk. Bij de eerste

ontmoeting van Negers valt den Europeaan

allerlei onaangenaams op, de platte neus, de

dikke, gezwollen lippen, de eigenaardige Neger-

geur; maar deze sterke indruk van moeilijk

overheen te komen vreemdigheid ondervindt

de blanke evenzeer bij de eerste aanraking

met Maleiers, Javanen of Alfoeren. De zin-

tuigen der Negers zijn goed ontwikkeld, be-

paaldelijk hun gezicht ; en voorts zijn er lokale

verschillen ; zoo zullen de Kaffers allerlei

kleurschakeeringen kunnen waarnemen en her-

kennen bij hun vee
;

terwijl andere stammen

die gewoon zijn met elkander te correspon-

deeren door geluid-signalen een zeer fijn gehoor

hebben. Voor lichamelijke pijn zeer ongevoelig,

hebben zij daarentegen veel hinder van koude

en maken dan een allertreurigst figuur. Voor

den arbeid zijn zij zeer geschikt en als

lastdragers, indien de inrichting van de kara-

vaan hun aanstaat, toonen zij dikwijls hoe

sterk zij zijn en hoe groot hun volhardings-
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vermogen is; maar vaak is hun het strenge

toezicht, vooral van vreemden, en de orde

niet naar den zin
;

zij willen wel werken, maar

zoolang als het hun goeddunkt. Sommige
stammen die uit vechten gaan, werken heele-

maal niet, maar hebben daarvoor hunne slaven.

In de streken die in de buurt van Europeesche

koloniën liggen, arbeiden de Negers gewoonlijk

slechts zóólang tot zij genoeg verdiend hebben

om hunne meestal kinderachtige en zotte, maar

altijd zeer materieele wenschen te bevredigen.

Hierop maken eene uitzondering de Negers die

een vast werkkontrakt hebben met Europeanen,

zooals de Kroe-boys, afkomstig van de Kroe-

kust in het zuiden van Liberia en werkzaam

te Banana aan den Kongo-mond. Door hun

stevigen, breeden lichaamsbouw, hunne harde

scherpe gelaatstrekken en hunne taal, niet

minder door hunne eigenaardige gewoonten

en door hunne afzondering van andere inboor-

lingen, waarin zich het bewustzijn uitspreekt

van een eigen volk te zijn, onderkent men ze

gemakkelijk van alle andere te Banana ver-

tegenwoordigde Negerstammen.

De Kroe-boys zijn nagenoeg de eenige

Afrikanen van de westkust die eenigermate

voldoen aan hetgeen Europeanen van geschik-

te werklieden eischen — of bescheiden ver-

langen. Gewoonlijk verbinden zij zich voor

twee of drie jaar tegen een maandgeld van

vier of zes dollars. Bij nu en dan vóórkomende

geschillen tusschen de Europeanen der fac-

torij en andere Negers kiezen zij steeds

de partij der blanken en weten aan hunne

kwaadwillige landgenooten ontzag in te boe-

zemen. Van nature traag als alle Negers,

moeten ook zij tot werken aangespoord worden.

Aan de oostkust zijn de Soeaheli en andere

bewoners van Zanzibar en van den vasten

overwal op dezelfde manier dragers bij de

expedities die het binnenland ingaan en ar-

beiders op de factorijen. En in zuid-Afrika werken

Kaffers — tegenwoordig te weinig — in de

goud- en diamantmijnen.

Over het verstand van de Negers hoort men
veelal ongunstig spreken, en daarbij beweren,

dat de gemakkelijkheid waarmede de grond

voortbrengt eenigszins remmend werkt op de

ontwikkeling van het vernuft, Heelemaal juist

is dit niet; de landbouw is in Afrika menig-

maal niet zoo dood-gemakkelijk en de Neger

toont dikwijls een zeer ontwikkeld verstand.

Hij is leerzaam en heeft de gave van naboot-

sing, in dezen zin, dat hij ingewikkelde dingen

als geweren kan namaken. Talen leeren kan

hij eveneens. De jonge exemplaren zijn zelfs

onze meerderen ; het Negerkind is vlugger van

begrip en maakt meer verorderingen dan het

Europeesche ; maar dan komt na eenigen tijd

een stilstand bij het donkerkleurige individu,

terwijl het blanke verder gaat; op die eerste

rust blijven de meeste Negers staan, slechts

enkele komen iets daar overheen. Zij beseffen

heel goed de superioriteit der meeste blanken,

maar blijven eene zekere zelfgenoegzaamheid

en trots behouden, die oorzaak zijn dat zij

werkelijke of vermeende beleedigingen niet ge-

makkelijk vergeven. De aanraking met Euro-

peanen werkt gewoonlijk niet gunstig op het

karakter en de hoedanigheden van de Afri-

kanen. De import-artikelen doen overbodig

worden de zelf gemaakte en versierde en van

eigen smaak getuigende voorwerpen. De fou-

ten en zwakheden die soms aan de naar

gindsche kusten vertrekkende Europeanen

eigen zijn en waarvoor de Arfrikanen zulk

een scherpen blik hebben, worden eerder

overgenomen en nagebootst dan de goede

eigenschappen ; dit is precies als het kind

doet. Midden in Somali-land kwamen reizigers

eenige inboorlingen te ontmoeten die als stokers

op Engelsche schepen in Indië en in Engeland

geweest waren, en zooveel slechte gewoonten

zich hadden eigen gemaakt en zoo opgeblazen

en ingebeeld waren geworden, dat hunne

landgenooten weigerden samen met hen te

eten. De Afrikaansche geschiedenis van de

laatste jaren heeft een treurige vermaardheid

gekregen, óók door de manier waarop de

blanken zich van de Afrikanen hebben bediend.

In de toekomst zullen de gevolgen daarvan

zich misschien onaangenamer doen gevoelen

dan men thans vermoedt.

De Negers zijn landbouwers en veefokkers

;

maar landbouw op de manier zooals wij die

kennen moet men hier niet zoeken ; alleen in

de westelijke landschappen van noord-Afrika,

in het Egyptische Nijldal, in eenige streken

van Abessynië en in Europeesch zuid-Afrika

vindt men rationeelen landbouw ; wat de Negers

doen is den grond open hakken (niet beploegen),

telkens een ander veld ontginnen en hoofd-
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zakelijk knollen en wortels kweeken. Bij dien

arbeid komt wel een en ander kijken waarvan

onze nijvere landman zelden last heeft; olifan-

ten b.v. en sprinkhanen, die 't niet bij kijken

laten, en plunderende stammen die mede weinig-

goed doen aan het gewas. Naar de opbrengst

van den bodem richt zich de voeding der

Negers; hier zal koren, ginds zullen knollen

het lichaam moeten onderhouden ; en waar

veeteelt het hoofdbedrijf is en zooals in het

oosten der Negerlanden er overvloed van

vee is, daar is — ongerekend de uitzon-

deringen — volop vleesch het gewone voedsel

;

in andere streken die niet zulk een rijken

veestapel bezitten, zijn de eigenaars nogal

wijs met hunne beesten en wordt er zelden

een geslacht. Het vleesch wordt dikwijls rauw

gebruikt, aan 't spit gebraden of aan repen

gesneden en gerookt. De plantaardige kost

is maïs- en gierstbrei of koeken van maïs of

gierst. In het westen van Afrika eet men meer

knollen en wortels, mede in breivorm. Is er

groote voorraad van een of ander, heeft men
b.v. een olifant gevangen, dan wordt er met

groote onmatigheid gegeten. Van de maïs en

de gierst wordt ook bier gebrouwen en dat

is de gewone drank; daarnaast de palmwijn en

de bedwelmende dranken uit bananen en uit

suikerriet. Zout is een geliefd artikel, maar

schaarsch; hier en daar dient het, als geld,

als maatstaf om de waarde van andere artikelen

aan te geven. Tabak is een algemeen verspreid

genotmiddel, en wordt gerookt, gekauwd en

gesnuifd; gerookt wordt ook de dacha, een

hennepsoort, voornamelijk in het zuidelijke

Kongo-bekken, met hetzelfde gevolg als het

rooken van opium. Het gebruik van koffie,

kolanoten, melk, runderbloed, kaas en boter

zal men in verschillende streken kunnen aan-

treffen ; boter wordt echter meer gebruikt om
het lichaam in te smeren. Ook de kleeding

wisselt erg af naar gelang van de streek.

Stammen die niets, dus ook geen sieraden,

aan hebben zal men in Afrika vruchteloos

zoeken, buiten rekening latende dat binnens-

huis kinderen en ook wel volwassenen soms

geheel naakt rondloopen. Van enkele stammen,

zooals de Dinka aan den boven-Nijl gaan de

mannen bijna ongekleed, de vrouwen zelden.

De versiering ging aan de kleeding vooraf—
dit werd reeds opgemerkt naar aanleiding van

de afbeelding der jonge vrouw uit de buurt

van Cooktown, op blz. 78 van het eerste

deel ; en dit blijkt nu weer op nieuw bij de

Negerinnen van de Sanga-rivier op een der vol-

gende bladzijden afgebeeld; hetlendenkcord, dat

niets bedekt, zal men moeilijk tot de kleeding kun-

nen rekenen. Deze versiering die de naaktheid

niet wegneemt, geeft de oud-Egyptische kunst

in overvloed te zien. Hieronder is een oud-

Egyptisch aarden figuurtje afgebeeld, met den

heupband, 't kunstig opgemaakte hoofdhaar

en den breeden halsketting.

De eenvoudigste klee-

ding is het voorschoot,

het schortje van kralen

of met kralen versierd,

van dierenhuid, boom-

blad of geklopte boom-

schors. Europeesche

katoentjes dringen hoe

langer hoe verder het

land binnen, en zelfs

de mode heeft er reeds

iets te vertellen, want

het is gebeurd, dat rei-

zigers die zich uitge-

sloofd hadden om aller-

lei fraaie kleedjes en

sieraden als ruilmidde-

len bijeen te garen, ter

plaatse ontdekten dat de

mode veranderd en hun

goedje niet gewild was.

Het tatoeëeren komt

in Afrika niet veel

voor, aanzienlijk meer

het opzettelijk te voor-

schijn brengen van

litteekens. Zonderlinge

kapsels kan men op

aanschouwen, zoomede

onder- of bovenlip, neus en oorlel gedragen

sieraden. De tanden worden hier en daar spits

gevijld en ook wel naar bepaalde regels uit-

gebroken ; meestal zijn 't kenmerken waardoor

leden van eenzelfden stam te onderscheiden

zijn. De Afrikaansche woningen zijn tot betrek-

kelijk weinige typen terug te brengen, die

aan bepaalde landstreken eigen zijn ; den een-

voudigsten vorm vindt men bij de jagervolken

wier woningen uit saamgebogen takken bestaan;

Oud-Egyptisch aarden

beeldje.

vele afbeeldingen

in de doorboorde
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verbeterd in maaksel zijn zij overgegaan op

Hottentotten, Herero en Kaffers ; de vloer en

de wanden worden meestal met klei bestreken

;

hoe groot het huis ook is, de ingang blijft

steeds zeer klein ; wie verhuist neemt zijn

woning mede, en met een man of tien is nog

al een vrij groote hut gemakkelijk te verdragen.

Op deze half-bolvormige hutten, echte varkens-

kotjes met een laag doorkruip-poortje, volgen

de cylindervormige met kegelvormig dak, mede

van plantaardig materiaal gebouwd en met

klei gepleisterd. Dan de vierkante met dak

van stroo of bladeren. In het noorden van de

Negerlanden worden de huizen voornamelijk

van klei gebouwd. Meestal sluiten de hutten

een opene plaats in waar 's nachts het vee

verblijf houdt, en het geheele complex wordt

door heggen, veelal van acacia's of door palissa-

den omgeven ; in de eerste plaats is men op de

veiligheid bedacht, daarna komt het gemak in

aanmerking; uit dien hoofde vindt men er dan

ook geen alleenstaande huizen. De oorspron-

kelijke wapens : lansen, messen, bijlen, werp-

knotsen, pijl en boog worden langzamerhand

door het schietgeweer verdrongen, maar er

blijven nog altijd uitgestrekte terreinen waar

op de ouderwetsche manier wordt oorlog ge-

voerd, waar de pijlen door de lucht snorren

en het grillig gevormde werpmes horizontaal

over de vlakte vliegt. Door groote schilden

beschut men zich tegen deze projectielen ; en

met allerlei aanhangsels, vederen, metalen

ringen, dierentanden, beestevellen en bonte

gordels trachten de krijgers zich een woest

en geducht uiterlijk te geven
;
wit, geel of rood

geverfd zien zij er dan werkelijk zeer fantas-

tisch uit ; ook de taktiek om zich uit te dossen

als de naburige vijand —- een soort mimicry

— is hun bekend.

De vrouw wordt door den man gekocht van

de ouders
;
menigmaal is het meisje niet ouder

dan negen jaar ; wie het doen kan neemt meer

dan eene vrouw en stijgt zoodoende in aan-

zien. Het verkoopen der dochters brengt mede,

dat men meestal meer vrouwelijke dan man-

nelijke kinderen heeft, daar de eerste iets

opbrengen. De positie der vrouw is die eener

werkster ; niet alleen voor het huishouden heeft

zij te zorgen, maar ook voor de bearbeiding

van het veld en het onderhoud der woning.

Ziedaar de regel; uitzondering is, dat de

vrouwen een zeer invloedrijke positie bekleeden,

deelnemen aan vergaderingen en besprekingen

en mede-regeeren.

Tusschen de menschen en de geesten staan

de toovenaars, boven de geesten zetelt de

godheid. Bepaaldelijk in het westen is het

fetisisme in zwang, de aanbidding van zinnelijk

waarneembare voorwerpen als levend, gelijk

de mensch gevoelende en met buitengewone

macht begaafd. Niet alles wat fetis zou kunnen

zijn — want daarvan is eigenlijk niets buiten-

gesloten — wordt werkelijk als zoodanig ver-

eerd. Om eenig zinnelijk waarneembaar voor-

werp tot fetis te stempelen is noodig : vooreerst

dat het een zeldzaam, eigenaardig, kostbaar

voorwerp zij ; ten andere dat er eenige bijzon-

dere aanleiding zij om het anthropopatisch

d. i. als gevoelend en willend te beschouwen

;

ten derde dat er reden zij om tusschen den

wil van dat voorwerp en de verschijnselen die

de mensch rond zich ziet en die hem belang-

stelling inboezemen, een bepaald verband aan

te nemen ; ten vierde dat zulk een voorwerp

als machtig beschouwd worde en er aanspraak

op hebbe met eerbied behandeld te worden,

omdat van zijne welwillendheid veel goeds te

hopen, van zijne vijandelijke gezindheid veel

kwaads te vreezen is. Ieder voorwerp kan dus

fetis wezen, maar of het dit werkelijk is hangt

van velerlei af. Tot de ware fetissen behooren

de verschillende middelen die de Negers altijd

bij zich dragen om zich tegen booze invloeden

te beschermen. Wat in de reisbeschrijvingen

ons als fetissen voorgesteld worden, zijn het

niet altijd. De poppen waarin de geesten

geacht worden neer te dalen, behooren tot

het gebied van het spiritisme
;

zij zijn de

zichtbare mediums waarin de onzichtbare,

vrij rondwarende geesten zich neerlaten. Niet

zelden zijn de fetissen zinnebeelden van de

geesten der gestorven voorouders en dan

heeft er vermenging plaats gehad van het

fetisgeloof en den voorouderdienst. En verder

wordt in Afrika van alles vereerd of ontzien,

met eerbied behandeld of met vrees genaderd,

het water en het vuur, maan en sterren, dieren

en planten, regen en watervallen, alles is op

zijn beurt heilig, hier dit, ginds dat. Ieder

volk dat aan het bovennatuurlijke doet en

aan buitenissigheden gelooft, heeft een stand

van menschen die zich daaraan geheel wijden,
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die geacht worden verstand te hebben van de

dingen die buiten den logischen gang van zaken

liggen. Bij de Afrikanen zijn dat de toovenaars,

tevens geneesheeren en regenmakers. Zij moeten

weten op te sporen wie de oorzaak is van

eens anderen ziekte of dood, wie de ge-

troffene behekst heeft — maar nu zijn we
op eens bezig met hetgeen nog telkens gebeurt

in onze eigen omgeving en tot de rubriek

der gemengde berichten behoort. De gods-

oordeelen en heksenprocessen, die wij althans

eenige tientallen van jaren ontgroeid zijn, beter

misschien : die thans verboden zijn bij ons,

kan men in Afrika, bepaaldelijk aan de west-

kust, nog gaan zien, tusschen Kongo en

Niger. In noord-Afrika heeft eeuwen lang

het Christendom een zeer groot terrein bezeten,

maar de Islam heeft zich daarvan meester

gemaakt ; wat er van overbleef zijn de Kop-

tische en Abessynische Christenen. Thans

wordt het zuiden met goed gevolg bewerkt en

donkerkleurige Christenen vindt men daar in

grooten getale. Maar evenmin als elders heeft

de leer de menschennatuur hier sterk gewijzigd
;

men vecht er nog dapper op los en vaak zijn

er heele stukken van het Christendom weg.

De rechtspraak der Negers heeft ten allen

tijde zeer de aandacht getrokken ; zoowel

noordelijke als zuidelijke stammen besteden

veel tijd aan de oplossing van juridische pro-

blemen, halen precedenten te voorschijn en

zoo deze ontbreken worden menigmaal na-

burige hoofden geraadpleegd; door Euro-

peesche geleerden zijn uit dien hoofde de

rechtsgronden der Negers bestudeerd en met

de onze vergeleken. Ook doen zij veel aan

politiek. Dikwijls hebben de Negerstaten een

zeer samengesteld organisme, een heele reeks

van standen, talrijke ambtenaars en een

menigte hofbedienden. Zij omvatten soms een

groot gebied en kunnen een geduchte kracht

ontwikkelen, maar hun bestaan duurt gewoon-

lijk niet lang, daar 't te veel afhangt van

den invloed van enkele personen. Oneenigheid

tusschen de erven van het staatshoofd of de

aanvallen van een naburigen, inmiddels tot nog
grootere macht gekomen potentaat, brengen

het rijk ten ondergang, en zelden bestaat het

langer of duurt de bloeitijd langer dan eene

eeuw. Bij alle Negerstammen en ook bij de

Afrikaansche stammen die geen Negers zijn,

is nu en dan de opkomst van groote staten te

vermelden ; de namen van Afrikaansche opper-

hoofden Ketsjwayo (Cetewayo), Moselekatse,

Sebitoane, Lewanika, Msiri, Mtesa, Kabrega,

Lobengoela e. a. kon men af en toe in de

dagbladen lezen bij de verhalen over onlusten,

aanvallen, overrompeling en inlijving. Zeer

eigenaardig is het, dat geen enkele van deze

staten vaste grenzen heeft ; de meeste macht

heeft het hoofd in de onmiddellijke omgeving

van den zetel der regeering
;
langzaam verflauwt

zijn invloed, zooals de kringen dat doen om een

in 't water geworpen steen; totdat een ongeveer

neutrale grens-zone bereikt is, een Afrikaansch

Moresnet, waar nu eens het eene, dan het

andere hoofd zich doet gelden, en meestal een

onveilige wildernis waar eigenlijk niemand

iets te zeggen heeft.

Maar al hebben deze Afrikaansche staten

geene grenzen, een algemeen overzicht van

de Negerstammen heeft die toch stellig.

Zuid-Afrika wordt hoofdzakelijk door Bantoe-

negers bewoond ; welke andere dan Neger-

stammen er leven, hebben wij in de vorige

bladzijden gezien. Toen de eerste Europeanen

zich in Zuid-Afrika vestigden, was de verdeeling

der stammen een geheel afwijkende van de

tegenwoordige, Hottentotten en Boschjesman-

nen bewoonden verreweg het grootste gedeelte

van de Kaapkolonie zooals zij thans begrensd

wordt en drongen talrijker dan ten huidigen

dage in het brongebied van de Oranje-rivier.

De Hottentotten, die het destijds beter ging dan

nu, waren veefokkende nomaden, en Boschjes-

mannen stonden, als in dezen tijd, bij de

Hottentotten achter en werden door deze en

door de blanken met even groote verachting

bejegend. De Bantoe-stammen woonden toen

ver in het noorden en in het oosten en de

eerste Hollandsche kolonisten kregen van

Zoeloe, Basoeto en Betsjoeanen niets te

zien. De verhouding tusschen blanken en

donkerkleurigen werd spoedig onvriendelijk;

eerst kwam er oneenigheid tengevolge van

diefstallen ; veeten ontaardden in oorlog en

die oorlogen zijn met wisselenden uitslag het

land blijven teisteren. De bezitters van het

land hebben hun bezit en hunne onafhanke-

lijkheid duur verkocht.

Wanneer wij ons heel in het zuiden bege-
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Vrouw van een Kaffer-hoofd.

ven, dan vinden wij aan de oostpunt een

stam die Fingo genoemd wordt. Het was

omstreeks het jaar 1820, dat door de Zoeloe,

onder het energieke opperhoofd Tsjaka, die

door zijn broeder, den bekenden Dingan, ver-

moord en opgevolgd werd, gedeelten van

eenmaal machtige Kafferstammen, die als

Amafingo, d. w. z. trekkers, aan de Toegela,

de rivier in Natal waaraan Ladysmith ligt,

gevestigd waren, in grooten getale naar het

zuiden gedrongen en door de Kosa tot slaven

gemaakt werden. Zij hoedden het vee en

bebouwden het land hunner meesters. In den

oorlog van 1835 verlieten 16.000 van deze

menschen het Kosa-gebied en de Engelschen

wezen hun een verblijf aan ten oosten van de

huiden tegen

ingeruild

groote Fish-rivier, waar zij in rust

en vrede en met elders gestolen

vee aanmerkelijk vooruitgingen. In

de zestiger jaren was dit gebied zóó

overbevolkt, dat hun een deel van

het toen vrijgekomen Galekaland,

een der drie Neger-distrikten van

het Engelsche Kafferland of Britsch

Kaffraria, afgestaan werd. Jn het

jaar 1875 telde men meer dan

73.000 Fingo in de kolonie. Uit

dien tijd reeds wordt deze volkstam

als zeer ontwikkeld beschreven ; er

waren vele scholen, ook een in-

dustrie-school, en handelsfactorijen

en de in- en uitvoer liep over

honderdduizenden ponden sterling.

De Fingo gaan meerendeels op zijn

Europeesch gekleed. Zij halen uit

den bodem wat er in zit, gebruiken

den ploeg en verbouwen veel graan

dat ten verkoop bestemd is. Schoone

kudden, waarvan de

allerlei benoodigdhe*

worden, grazen op de velden. Bijna

iedere man bezit een goed gezadeld

paard en velen kunnen een wagen

met een span ossen bekostigen.

Straten hebben zij aangelegd en

kerken gebouwd, hoewel niet alle

Christenen zijn. De jongelieden die

op fabrieken in de kolonie een

handwerk geleerd hebben, beoefenen

dat te midden hunner stamgenoo-

ten en hun aantal neemt steeds toe.

Eene belasting van tien shilling per hut dekt

de kosten der hoogst eenvoudig ingerichte

regeering. Vermenging met blanken is niet

uitgebleven ; van de naburige Kaffers onder-

scheiden de Fingo zich mitsdien door een

veel sterker ontwikkelden en dikwijls spitsen

neus en een breed voorhoofd, terwijl de voor-

uitstekende kaken gebleven zijn. Mooier zijn

zij er door deze vermenging niet op geworden.

Van gestalte zijn zij groot en slank en daarbij

gespierd ; ook vele vrouwen hebben een

rijzige figuur. Aan de Fingo die in Port

Elisabeth als havenwerkers hun brood of

althans hun voedsel verdienen, valt duidelijk

te zien hoe gunstig een eenigszins beschaafde

levenswijs op de ontwikkeling van het lichaam
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werkt. De kuiten en armen zijn dikwijls ver-

bazend gespierd en het is juist een kenmerk

van hen die wij nu maar eens „wilden" zullen

noemen, dat deze extremiteiten schraal, handen

en voeten smal en mager uitgevallen zijn

;

bij regelmatigen arbeid en onder ook overigens

gunstige omstandigheden treedt deze veran-

dering al zeer spoedig in.

Een volksnaam waarmede men al heel

weinig zegt is de naam Kaffers. Het schijnt

daarmede aldus gegaan te zijn : de Arabieren

die op de zuid-oostkust van Afrika kwamen,

vonden daar donkerkleurige men-

schen die geen Mohammedanen
waren, ongeloovigen dus of god-

deloozen, in het Arabisch kafir,

het tegenwoordig deelwoord van

het werkwoord kafara, dat onge-

loovig zijn beteekent. De Portu-

geezen die na de Arabieren kwa-

men, namen het woord over en

de Hollanders maakten er Kaffers

van en doopten de Arabieren

tot Moros of Mooren, een woord

dat in Europa een synoniem

van „Zwarten", Negers is gewor-

den! Van Kinschoten nam het

land der Kaffers al zeer ruim.

,,Die Swarten ofte Caffres (ghe-

naemt) — schrijft hij — van 't

Landt van Mossambique en alle

die Custe van Aethiopia, ende

te landewaerts binnen, tot die

Cabo di bona Esperanga, loopen

alle in 't ghemeen gheheel naeckt",

enz. Zóó uitgebreid neemt men
tegenwoordig het gebied der

Kaffers niet; maar met deze ont-

kenning is nog geenszins gezegd

waar, zij 't ook ongeveer, de

grenzen liggen van dit gebied,

noch wat eigenlijk Kaffers zijn.

Gewoonlijk neemt men aan als

noordelijke grens de Zambesi

;

als zuidelijke een punt dat nabij

het uiterste zuiden van Afrika

ligt. Want de zuidpunt hebben de

Kafferstammen nooit bereikt ; daar

waren Hottentotten en Boschjes-

mannen in het bezit des lands.

Noord-westwaarts om zijn de Kaffers toen in het

land gedrongen en zelfs de westkust hebben

zij bereikt, maar niet onder den naam Kaffers,

omdat daar geen Arabieren waren om hen

ongeloovigen te noemen. Vanwaar zij oorspron-

kelijk kwamen is onzeker, maar waarschijnlijk

is — ook volgens hunne overleveringen -

dat zij stammen uit de streek rondom de groote

meren; want van hieruit stralen de Bantoe-

volken naar het oosten, het zuiden en het

westen. Meer dan twee eeuwen duidt men
hen aan met den gemeenschappelijken naam
Kaffers, terwijl zijzelve geen algemeene bena-

Indoena of Kaffei'-generaal.

De Volken der Aarde II. 4
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Kaffer-vrouwen.

ming voor zich weten te noemen. Scherp te

onderscheiden van noordwaarts en in het

westen zetelende Negers zijn zij geenszins en

linguistisch en ethnografisch komen zij zelfs

opvallend overeen met de Negers van tropisch

Afrika. Het is dus niet te verwonderen, dat

reizigers die de zaak een beetje serieus op-

nemen met de handen in 't haar zitten en

zuid-Afrika een ondankbaar arbeidsveld noemen,

wanneer men niet vele jaren de gelegenheid

heeft tot studeeren op de plaats zelve. Het

moet onmogelijk zijn om in korten tijd eenig

begrip te krijgen van dezen hutspot van

menschen. Schedels kan men bij honderden

krijgen, maar niemand weet aan wie ze

behoord hebben. Bij de studie van levende

Kaffers zijn de moeilijkheden alleen te over-

winnen, wanneer de onderzoeker jaren lang

zuid-Afrika dóórtrekt, minstens één Kaffertaal

spreekt en zich zoo ingeleefd heeft in deze

wereld, dat hij aan het individu zien kan,

vanwaar hij komt, tot welken stam hij behoort.

De onervaren reiziger zal menschen genoeg

ontmoeten die zich laten meten en fotogra-

feeren, maar als hij dan vraagt vanwaar, wie

zij zijn, dan zullen de Kaffers, voor zoover

zij zich verstaanbaar kunnen maken, den naam
noemen van hun dorp of van zijn opper-

hoofd — allemaal raadsels voor iemand die

niet op de hoogte is.

Kan men aan den eenen kant van de

Kaffers zeggen dat zij wel den indruk maken
nog niet lang genoeg in dit gematigde zuid-

land te wonen om daarmede geheel vertrouwd

te zijn, aan den anderen valt niet te ontkennen

dat de klimatologische invloeden gunstig op

hen gewerkt hebben, en dat hunne aanraking,

zoowel met de lichtkleurige zuid-Afrikanen als

met de Europeesche kolonisten iets anders van

hen gemaakt heeft dan hunne broeders aan den

aequator zijn. Zij behooren lichamelijk tot de

krachtigste Negerstammen en tot de meest

energieke naar den geest. In dat opzicht

staan zij op eene lijn met de meest onder-

nemende oorlogzuchtige stammen, die rechts

en links veroveringen maken en staten scheppen.
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Hun leven is geheel ingericht op de veeteelt,

zooals dat van de herdersvolken die van den

Blauwe Nijl tot aan de Fish-rivier over de

hooglanden van oost-Afrika trekken. Met dit

bedrijf houden verband de kracht van hun

lichaam dat met melk en vleesch gevoed

wordt; de ontwikkeling der sociale toestanden

die passen bij het bezit van groote kudden

;

het onafhankelijkheids-gevoel en de trots der

eigenaars; de discipline bij den stand der onder-

geschikten ; de krijgsmansgeest door het leven

in de vrije natuur ontwikkeld ; en het bewust-

zijn een tot heerschen geschikt hoofd boven zich

te hebben. In de handigheid die aan gezeten

volksstammen eigen is, in het bouwen van

woningen en het vervaardigen van kleeding

staan zij daarentegen achter bij de stammen

van centraal-Afrika.

De Kaffervolken in het zuidoosten van

Afrika hebben hunne onafhankelijkheid krachtig

verdedigd. Het eigenlijke Zoeloe-land ten

noorden van Natal, is in 1887 door Enge-

land geannexeerd en thans met Natal |

vereenigd, maar zoowel daar als in het

naburige Swasi- en Tonga-land als in het

achterland van Sofala, het Gasa-land, is

het aantal en het gezag der blanken nog

zeer gering. In het begin van de negentiende

eeuw was Zoeloe-land een krachtige staat,

toen de reeds genoemde Tsjaka, nu eens

de Bismarck, dan de Napoleon van Afrika

geheeten, regeerde over de streek tusschen

3

1

0
en den steenboks-keerkring en diep

het binnenland in. Van dien tijd dateert

de vestiging van factorijen door Europeanen

ter kuste in de buurt van het tegenwoor-

dige Port Durban
;
eenige Europeanen en

halve Europeanen hadden een aanzienlijk

gevolg van Kaffers en verkafferden zelve,

maar al te dikwijls Tsjaka's eigen onder-

danen waren niet talrijk genoeg om het

land in zijn geheel te bewonen en de

vroegere bezitters van den grond had hij

voor het grootste gedeelte vermoord. Din-

gaan, Tsjaka's broeder, voerde de macht

der Zoeloe aanzienlijk op, met dit gevolg,

dat in 1828 de Boeren het onderspit

moesten delven. Tien jaar later raakten

de Zoeloe weder slaags met de van den

Drakensberg onder Retief naar de kust trek-

kende Boeren. Deze, ontevreden over het

Engelsche bestuur, meenden dat Natal een
goede plaats voor hen zou zijn om er zich te

vestigen en zich daar te vereenigen tot een

onafhankelijken staat. Bij verscheidene duizen-

den 1 rokken zij met gezin en have in een
goede duizend wagens over de Oranje-rivier

en over de Drakensbergen Natal binnen. Ge-

holpen door Panda, een broeder van Dingaan,

versloegen zij onder aanvoering van Pretorius

de Zoeloe, ter plaatse waar thans Maritzburg

ligt en verjoegen hen naar Swasi-land. De
Boeren stelden Panda tot Zoeloe-koning aan
en dwongen hem zich te vestigen ten noorden
van de Toegela, in het tegenwoordige Zoeloe-

land en ook daar hunne opperheerschappij te

erkennen. Zij namen bezit van Natal, stelden

ook voor nieuw aangekomen Boeren kosteloos

land beschikbaar en noemden de onafhan-

kelijke republiek Natalia.

Toen Panda in 1872 stierf, werd hij opge-

volgd door zijn zoon Ketsjwajo, den Zoeloe-

Kaffer-vrouw in Natal.
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Kaffers.

koning die in Europa geweest en daar be-

hoorlijk gevierd is. In zijn land is hij bezocht

door een Hollander die ginds een toko wilde

oprichten en daarvoor Ketsjwajo's toestemming

noodig had. In de omgeving des konings viel

het hem op, dat vet te zijn en een dikken

buik te hebben als teekenen van rijkdom

gelden; mager is de arme. Hoe hooger in

rang hoe corpulenter. De mannen zagen er uit

als vetgemeste varkens en de vrouwen hadden

hare menschelijke gedaante verloren. Ook de

koning was dik, maar niet walgelijk. Integendeel;

hij is — zegt de schrijver — een van de

mooiste, bestgevormde en schoonst gebouwde
Kaffers die ik nog gezien heb ; een reuzen-

gestalte. Zijn gelaat is schrander, teekent groote

scherpzinnigheid en mist die uitdrukking van

overmoed welke gewoonlijk de

gezichten der zwarte nobility

ontsiert
;

hij maakte een recht

koninklijken indruk. Om dezen

indruk te krijgen moet men
zich wel eenigszins in het

milieu zijn gaan thuis gevoelen,

want de koning lag in een

hoek van het vertrek, in half

zittende houding op een rol

matten, gewikkeld in een kost-

bare deken, maar overigens

naakt.

Aanvankelijk een vriend van

de blanken, veranderde Ketsj-

wajo allengs van gezindheid

en na allerlei hostiliteiten brak

in 1879 de oorlog uit, toen

de Engelschen over de grens-

rivier Toegela Zoeloe-land bin-

nentrokken ; kort daarop leden

laatstgenoemden een geduchte

nederlaag bij Isandoela en de

intocht der Zoeloe in Natal

kon alleen door een zeer

krachtigen tegenstand van een

Britsch legercorps belet worden.

Verder verliep de oorlog on-

gunstig voor de Zoeloe en

met hunne nederlaag bij Oe-

loendi was aan den strijd een

einde gekomen. Ketsjwajo was

gevangen genomen en stierf in

1884, en Zoeloeland werd onder

de voornaamste hoofden verdeeld. Verdeel en

heersch. Zoo ging het ook hier. De hoofden

kregen twist en de Engelschen stelden een

zoon van Ketsjwajo, Dinizoeloe, tot koning

aan, die het natuurlijk hun niet naar den

zin kon maken en het land spoedig tot Britsch

Zoeloe-land verheven zag.

De inrichting der Zoeloe-staten is altijd een

zuiver militaire geweest; de regeering was in

handen van een despotisch koning die bijge-

staan werd door twee indoena's, die de waar-

digheid hadden van generaal en eersten mi-

nister. Hun invloed is vaak zóó groot geweest,

dat de beslissing over alle regeerings-aange-

legenheden bij hen berustte en de koning

deze eenvoudig te bekrachtigen had. Deze

had de vrije beschikking over de bezittingen
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zijner onderdanen, ook over hun leven en

verscheidene koningen der Zoeloe hebben

van deze vrijheid een ruim gebruik gemaakt.

Ook het monopolie van den handel was een

prerogatief van de kroon, en verschafte den

vorst grooten rijkdom. Daartegenover stond

dat deze voor de wapening en de voeding

der soldaten te zorgen had en deze zorg was

man bezetting lagen. Onder genoemden vorst

was er zelfs een garde-regiment dat in de

hoofdplaats in garnizoen lag en waarin de
hoofden van het geheele gebied ieder een

jaar te dienen hadden.

Wel hadden de Zoeloe dezelfde maat-

schappelijke en staats-inrichting als de andere

zuicl-Afrikaansche Bantoe-volken, maar door

Kaffer in Kaapland.

niet gering, daar het Zoeloe-leger in sterkte

en bewapening wel het beste van Afrika was.

Door een algemeenen dienstplicht konden

onder Dingaan van 50.000 tot 100.000 man
weerbaar gemaakt worden, waarvan de helft tot

een oogenblikkelijk uittrekken steeds gereed was.

Men had er ware garnizoens-plaatsen, kralen over

het land verdeeld, waarin van 600 tot 1000

de eenzijdige militaire opvoeding kwamen de

instellingen van meer vredelievenden aard

nogal in de verknijping. De geheele natie was

in groepen verdeeld er bij die verdeeling was

alleen het militairisme tot uitgangspunt geno-

men ; en aan het hoofd van zulk eene afdeeling

stond een aan den opperheerscher verknochten

aanvoerder. Zoo ontstonden steden of plaatsen
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die meer van een versterkt kamp hadden. De
bewoners der hutten vormden ook alweder

leger-afdeelingen, onder bevel van hoofden.

Het huwelijk werd onvereenigbaar geacht met

den dienst; bij de troep behoorden soldaten-

vrouwen en van de kinderen, die deze kregen

werden er, naar men zegt, somtijds omge-

bracht. Als zeker mag aangenomen worden

dat bij eene krijgshaftige natie als deze de

zwakke, ziekelijke en misvormde kinderen

gedood werden. Van regimenten die zich

meermalen hadden onderscheiden mochten de

soldaten van meergevorderden leeftijd met

de huid terug verzocht werd Later werd de

assegaai of stootlans ingevoerd die in menigen

krijg een in de handen der Zoeloe geducht

wapen gebleken is. De schilden waren uiteen-

loopend gekleurd ter onderscheiding van de

regimenten. Als wapen van ondergeschikte

waarde moet nog de houten werpknots of

slagknots genoemd worden, die tevens als jacht-

gereedschap om, ook op een afstand, dieren

mede te treffen, haar nut heeft. Steeds vielen

de Zoeloe met kracht aan, meestal echter

uit een hinderlaag, daar het gevecht met
Europeanen in het open veld te onvoordeelig

üen trouwpartij bij de Kaüers.

toestemming des konings trouwen, waardoor

dan de nederzetting haar uitsluitend militair

karakter verloor. De bewapening bestond in

zeer dunne en lichte werplansen van meer

dan twee meter lengte, waarmee men wel in

't honderd gooien maar zelden een bepaald

doel treffen kan ; en in groote schilden, zooals

men er twee uit de huid van 's konings run-

deren sneed Om het doel waartoe zij gebruikt

worden stelt de Zoeloe grooten prijs op run-

derhuiden en het is wel voorgekomen dat een

bevriende blanke een rund ten geschenke

kreeg met de boodschap dat te gelegener tijd

voor hen was. De voeding bestond grootendeels

uit rundvleesch, zooals wij zeiden uit des konings

spijskamer, en men at des morgens en des

avonds.

Het Zoeloe-volk en ook de verder zuidwest-

waarts in Natal en de Kaapkolonie wonende

andere Kafferstammen zijn goed uit de kluiten

gewassen, flink van vóórkomen, ondernemend

van uiterlijk en met een naar buiten sprekend

gevoel van eigenwaarde. Van jongs af leeren

deze vechtersbazen de wapenen hanteeren,

zooals in een militairen staat gebruikelijk is.

De kleeding van mannen en vrouwen is niet
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veel meer dan een voorschoot, hoewel het

klimaat volstrekt niet bijzonder warm is, en

ook deze onvoldoende bedekking zou kunnen

versterken de meening, dat de Zoeloe uit

warmere streken, dichter bij den aequator

afkomstig zijn
;
geheel ongekleed gaan alleen

de kinderen tot hun vijfde of zesde jaar. De
vrouwen der hoofden dragen meer volledige

gewaden van dierenvellen of van ingevoerd

katoen; en voorts tooit iedere vrouw zich met

kralen, arm- en vingerringen, amuletten, hals-

kettingen, voorhoofdsbanden, oorhangers, hetzij

van rood of geel koper, van leder of van

kralen. De groote Dingaan had voor kralen

eene sterk ontwikkelde voorliefde en bezat,

evenals Tsjaka, groote verzamelingen daarvan ;

hij was er trotsch op, bij 't bezoek van een

Europeaan, zijne negentig vrouwen, alle door

de kralen toch zoo goed als onzichtbaar, te

doen aantreden. Niets boezemde dezen despoot

zooveel belang in als hetgeen zijne gasten

over kraaltjes wisten te vertellen en zelf kralen

te leeren maken was een hartewensch van hem.

Ook de mannen versieren zich en dragen soms

vrij groote voorwerpen, zooals snuifkokertjes, in

de oorlellen. Hun krijgstooi is zeer bont en

met hunne vedermutsen en lange dierenvellen,

het lichaam met vet en verf besmeerd, zijn zij

zeer geschikt om den pas uit Europa gekomen
soldaat den moed in de schoenen te doen

zinken. Tot den huwbaren leeftijd bereikt is

laten zoowel jongens als meisjes het haar

groeien; dan wordt van de jongens het hoofd-

haar weggeschoren met uitzondering van een

cirkelvlak op de kruin van tien of twaalf

centimeter middellijn ; en bij de meisjes wordt

een kuif of lok op het hoofd uitgespaard.

Van beide smeert men het haar met vet in

en bij de mannen vlecht men 't daarenboven

nog samen met runderpezen en draden kaoet-

sjoek die door houtskool zwart gemaakt is,

Kaffer-meisje.
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zoodat de haardracht er uit ziet als een mutsje

van glimmend leder.

In de reeds beschreven zeer eenvoudige,

hetzij half kogel- of bijenkorfvormige woningen

vindt men als huisraad eenige matten, nek-

steunsels om op te slapen, aarden potten,

scheplepels, alles aardig gemaakt en fraai

versierd ; behalve het vlechten, het houtsnijden

en 't pottenbakken beoefenen zij nog het

ijzergieten en de smeedkunst en brengen daar-

mede hals- en polsringen, spijkers en spaden

te planten. Later worden op het veld van

hout en takken groote wachttorens gebouwd,

waaronder gedurende den oogsttijd het gezin

verblijf houdt, en op dien toren waakt de

wachter en verjaagt, door geschreeuw en door

de lange repen boomschors die over het veld

gespannen zijn in beweging te brengen, de

vogels van den aanplant. De oogsttijd is de

prettigste van het jaar, de eenige waarin

man, vrouw en kinderen samen en zonder

dwang aan dezelfden arbeid tijgen. Aan het

Zoeloe-vrouwen graan malende.

te voorschijn, beter houweelen, waarmede de

grond bewerkt wordt. Bij de veeteelt staat de

landbouw ten achter. Zooals bijna overal in

Afrika zorgen de mannen voor de ontginning,

veelal in de nabijheid van de woning, de

vrouwen voor het planten. Veldarbeid van

eenigen omvang geschiedt altijd gemeenschap-

pelijk ; in den planttijd die elk jaar door het

hoofd bepaald wordt, spit men het land om
en laat het onkruid als mest liggen ; en bij

den eersten regen van belang trekt men onder

gejuich en gezang samen naar het veld om

einde van den oogst en gewoonlijk tijdens de

volle maan, is er een oogstfeest in de kraal

van den koning of van een hoofd. Dan worden

ossen geslacht en de stukken vleesch geroos-

terd bij het vuur ; dan wordt er gedronken

en gerookt; eerst na afloop van dit feest mag
van het nieuwe gewas gebruikt worden. In dit

tijdperk worden de hutten en de omheiningen

hersteld en dan maken de krijgers zich gereed tot

nieuwe rooftochten, die,naar zij hopen, veel ossen

zullen brengen binnen hunne kralen, de schoonste

zegeteekens van het naar huis keerende leger.

De Volken der Aarde. II. 5
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Verbouwd worden hoofdzakelijk kafferkoorn,

gierst, maïs, suikerriet en tabak. In September

wordt geplant, Januari is de oogstmaand. Bij

dezen plantaardigen kost gebruiken de Zoeloe

vleesch, in taaien en halfrauwen toestand,

maar in groote hoeveelheden ; en verder

leveren de kudden een overvloed van melk,

die meestal zuur gedronken wordt. Veeteelt

is het hoofdbedrijf der mannen, vee is betaal-

middel, veel vee is rijkdom, in vee belegt men
zijn spaarpenningen. De beesten worden afge-

richt als rij- en als lastdieren en tot wedrennen,

een nationale sport. Merkwaardig het samen-

gaan van dit vreedzame bedrijf en het rumoe-

rige krijgsmansleven. De grond levert het

noodige, het vee vertegenwoordigt de weelde

;

wie geen beesten heeft is een proletariër al

schuurt hij nog zooveel koren of gierst op;

want alleen met beesten kan men andere

dingen koopen dan de hoog noodige. Alleen

hij die vee bezit kan een vrouw koopen en fat-

soenlijk offeren, zieken doen genezen en dooden

begraven. Het vee speelt hier eene politieke

rol en men doet er dan ook heel gewichtig

over. Als beheerder van de schatkist — die

met ossen gevuld is — stelt de koning groot

belang in den toestand der geldmiddelen en

's morgens ontvangt hij het rapport over de

kudden, de ziekte en sterfgevallen ; dan inspec-

teert hij een troep vee en kiest er eenige

dieren uit, welke dien dag tot voedsel zullen

dienen ook voor de armee. Hoe zijne andere

onderdanen dien nacht geslapen hebben, daar-

naar vraagt de koning niet. In de veekraal

komt alleen de man
;

hij melkt de koeien,

weidt en drenkt de dieren, ook de schapen

en geiten, kent. ieder rund, roept 't bij zijn

naam en liefkoost het.

Het andere familie-leven is naast deze vriend-

schap voor den veestapel en den eerbied voor

het militaire niet zeer krachtig ontwikkeld

;

de ongehuwde staat der mannen — zelfs de

koning heette officieel ongetrouwd — was

voor de polygamie geen beletsel ; de geroofde
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vrouwen werden eerlijk gedeeld en zoo kwam
er telkens nieuw bloed in de gelederen, ten

voordeele van den stam.

Bij het huwelijk wordt de bruid in feeste-

lijken optocht naar de kraal of de hut van

den bruidegom gebracht, begeleid door ver-

wanten en vrienden in zoo grooten getale als

men kan bijeenbrengen, allen voor deze gelegen-

erg geleden heeft. Vroeger kreeg de bruid

een maalsteen, een bezem en een schotel,

de bruidegom een bundel assegaaien en een

bijl, als emblemata van beider toekomstige

bestemming.

Bij de Kosa trekt de bruid een veer uit

het hoofdsieraad van den bruidegom en steekt

die in haar eigen haar; dan neemt zij een

Zoeloe-meisjes.

heid opnieuw in 't vet gezet en met den

besten tooi behangen. Het gezelschap brengt

twee ossen mede, waarvan er een geslacht

wordt om de hoogere machten te bewegen

het jonge paar gelukkig te doen zijn, en het

andere dienen moet om weder aan te vullen

des bruidegoms stal, die door den bruidskoop

speer, gaat plechtig naar de veekraal en werpt

haar over de omheining, zoodat het wapen
in den bodem blijft steken. Eén rund van

den bruidegom, door den oudste van het

dorp te slachten, en een ander door den

schoonzoon aan de moeder van zijne vrouw

ten geschenke gegeven, verschaffen het vleesch
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voor het huwelijksmaal, dat, onder gezang en

dans zoo lang duurt als er eetlust en vroolijk-

heid overblijft. Daarop volgt bij verscheidene

stammen het wasschen met kralen, hierin

bestaande, dat er een kalebas met water en

kralen gebracht wordt, waarmede eerst de

bruid de handen van den bruidegom en van

hare vrienden en daarna de bruidegom de

handen der bruid en die van zijne vrienden

besprenkelt; waarna de kralen voor een ieder

te grabbelen gegooid worden.

Tot het voorspel van het huwelijk behoort

ook nog, dat de bruid avond aan avond door

een voorgewende vlucht zich aan den echt

dreigt te onttrekken en door den bruidegom

teruggehaald wordt. De mannen die getrouwd

zijn vergenoegen zich zelden met een enkele

vrouw, maar het komt toch voor, en zij die

zoo doen en anders konden doen staan hoog
aangeschreven. Hoofden meenen dat het

beneden hunne waardigheid is om minder

dan vier vrouwen te hebben. Dat de eerste

vrouw, de „groot-vrouw", wel gaarne ziet dat

anderen haar 't werk uit de hand nemen, is

zeer natuurlijk, te meer daar zij de eerste

en voornaamste blijft. Iedere vrouw van den-

zelfden man heeft haar eigen hut, haar eigen

akker en haar eigen werk, en op deze manier

is de polygamie eenigszins aannemelijker dan

die in de harems van Arabieren en Turken.

Zelfs de talrijke vrouwen des konings arbei-

den in staatsdienst, daar zij voor het leger

bier brouwen en koken. Zooals wij zeiden

wordt het meisje gekocht door den man en

bij geen enkele Kafferstam wortelt deze

gewoonte zoo diep als bij de Zoeloe ; het

is de vrouwelijke bevolking zelve die aan

dit gebruik gestreng de hand houdt, want

iedere vrouw gevoelt meer hare waarde naar

gelang het aantal ossen stijgt waarvoor zij

geruild wordt. Evenmin acht een Zoeloe 't

gewenscht eene vrouw ten geschenke te ont-

vangen
;

hijzelf zou zich daardoor vernederd

vinden. Eerst door den koop wordt van beide

kanten het huwelijk als werkelijk gesloten

beschouwd. De vraag ligt nu voor de hand

hoeveel een meisje wel kost. De gewone prijs

varieert tusschen vier en zes beesten, maar
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dochters van hoofden gaan niet voor minder

dan 25 beesten weg en brengen hun vader

soms wel honderd van deze dieren in den stal.

Voor een Zoeloe-koning was het steeds een

buitenkansje tegen grof geld een zijner

vrouwen aan een rijken onderdaan te ver-

koopen. Ook naderhand nog behoudt het

huwelijk het karakter van een koop-kontrakt,

want blijkt de vrouw bijzonder bruikbaar,

gezond en tot werken geschikt, dan vordert

de vader of de vorige eigenaar nog een

zekere toelage van den echtgenoot; in het

tegenovergestelde geval, dus als de vrouw niet

aan de verwachting voldoet, zendt men haar

terug en doet zijne rechten op den koopprijs

gelden. Inderdaad is deze basis van het huwelijk

eene geheel afwijkende van die in andere landen;

in zuid-Afrika heeft men er iets voor over

om in 't bezit eener vrouw te komen en

wil men haar zelfs niet hebben zonder te

betalen, terwijl elders juist in de eerste plaats

die vrouwen uitverkoren worden, wier vader

eene toegift — zij 't ook niet altijd in beesten —
tegelijk met de dochter kan afstaan. Zoodra

de kinderen uit een gezin wat grooter geworden

zijn, blijven zij onder patriarchale tucht bij

elkander en de verknochtheid van ouders en

kinderen onderling is dan wel een van de

lichtpunten die in het familieleven van den

Zoeloe het oog waarneemt.

Na het overlijden van een familie-lid nemen
alle aanwezige verwanten een geneesmiddel

en wasschen zich, om niet ook ziek te worden

en te sterven. De eenmaal zeer algemeene

gewoonte om de stervenden buiten het dorp

op eene eenzame plaats te brengen, waar zij

aan de roofdieren ten prooi lagen, wordt ver-

ontschuldigd door de vrees voor besmetting.

Ongeveer hetzelfde geschiedt of geschiedde

bij de Orang benoewa op het eiland Rempang
(Riouw-archipel), die hunne zieken in het bosch

achterlaten en zelf verder trekken ; maar daar

is vrees voor den terugkeer des overledenen in

geestvorm, en de schadelijke gevolgen daar-

van, de aanleiding. De huisgenooten blijven

langen tijd bij het lijk zitten en heffen een

klagelijk gehuil aan, waarmede spoedig het

geheele dorp instemt. Alleen de opperhoofden

werden vroeger in zittende houding begraven,

in holen die met steenen bekleed en door

een verwelf gedekt waren ; vlakke steenen

platen sloten deze doodenkamer af, waarin

voor slechts één lijk plaats was en die één

meter onder den grond lagen. Het was een

dergelijke put als voor het bewaren van maïs

en anderen voorraad gebruikt werd. Op den

sterfdag wordt in het gansche dorp geene

koe gemolken en geen melk gedronken en

de verwanten voeden zich tot de volgende

volle maan uitsluitend met wilde wortels. Bij

een sterfgeval in de koninklijke familie klaagt

het heele volk mede en geruimen tijd duren

dan de omvangrijke plechtigheden.

Hoe een Zoeloe zelf over de voorvallen in

zijn leven zich uit, leert ons het volgende

verhaal, dat eene letterlijke vertaling is van

het oorspronkelijke
; merkwaardig is de oud-

testamentische vorm die het heeft en hier en

daar dezelfde duisterheid van dat oude boek.

Zoeloe-toovenaar.
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,,Wat mijne geboorte betreft, zoo ben ik, als

gij weet, aan de Oemlalazi geboren. En zoo

gebeurde het dat, toen ik nog een kind was,

ik wegging en naar de hut mijner moeder

kwam. Ik kwam daar toen zij juist aan het

planten was; ik bleef er den zomer; de winter

kwam, en zij plantte weder en ik bleef daar.

Het gebeurde dan, toen 't winter

was, dat men kwam om mij te

halen. Ik ging naar huis toen

men plantte. De zomer was voorbij.

En na een anderen zomer bereikte

ons het bericht dat de koning de

rivier overschreed. Inderdaad deed

hij dat en toen keerde hij terug.

Wij kwamen aan en aten van

den oogst dien wij geplant ver-

laten hadden ; en weder plantten

zij, en ook deze oogst aten wij.

Hierna gebeurde het, dat de

koning een bode zond, die, ko-

mende om te vragen, zeide

:

„Waarheen is het vee getrokken?"

Tehuis luidde het antwoord: „Het

vee is op den anderen rivieroever

opgegeten, omdat de koning het

den menschen gegeven heeft".

Daarom nam de koning de ge-

heele kraal. En het volk van deze

onze kraal werd verdelgd.

„Maar toen bleven wijzeive

daar met het vee en gingen daar

mede. De koning kwam en nam
veertig hoofden. Toen keerden

wij terug en woonden zoo op

dezelfde plaats. Wij plantten
;
wij

plantten weder, en nog eenmaal.

Toen gebeurde het, dat een be-

richt kwam, luidende : „Nongalaza

is gedood". Dientengevolge brak

de geheele stam op en trok over

(de rivier?) welke vlucht als die

van Mawa bekend is. Wijzelf werden vandaar

weggebracht, met speren verdreven, en men
zeide dat wij allen Mawa volgen zouden. Zoo
trokken wij uit en bouwden in het gebied

Hlangezwa. Wij kwamen in Hlangezwa en

plantten ; en plantten weder, en een derde

maal. Toen gebeurde het dat de koning zeide

:

„Mijn volk, dat standvastig gebleven is toen

men het zeide met Mawa te vluchten, keert

naar uw eigen land terug en bouwt ginds."

Daarom gingen zij en bouwden te Loengoye,

terwijl zij kwamen van Boelawayo. Daarop

trokken wij ook van hier weg en gingen naai-

den koning, om in de hoofdstad te wonen.

Het laatst kwamen de dienaren, zeggende dat

het mij niet geoorloofd was naar de kralen

Zoeloe-meisjes (atelier-groep).

des lands te gaan en de melkerij'
r

des konings

te laten zonder iemand die er naar omzag.

Zoo gebeurde het dan dat zij plantten en dit

koren werd vervolgens gegeten. En kort nadat

zij met planten begonnen waren kwam de

koning, vragende aan de dienaren : „Waar
zijn de knapen die belast zijn met het melken?"

Op deze manier gaat het verhaal nog eenigen

tijd voort ; er blijkt o. a. uit, dat ook de Zoeloe
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Zoeloe-prinses in fantasie-kostuum.

bij de perioden in het landbouwbedrijf rekenen

:

wij plantten, wij plantten weder, en nog een-

maal, m. a. w. het derde jaar was ingegaan. En
dat rekenen bij iets anders dan bij maanden
en jaren kunnen wij, menigvuldig gevarieerd,

in onze onmiddellijke omgeving waarnemen.
De toovenaar is ook bij de Zoeloe het

vat vol geleerdheid, de wetenschap, de kenner

van het verborgene. De kern zijner kunst ligt

in het verkeer met de geesten der overledenen,

waaraan, hier als bijna overal, een vèrreikenden

invloed op het lot der levenden toegeschreven

wordt. Feitelijk weet hij iets meer dan zijne

omgeving en menig Europeaan heeft bij zijne

kruiden baat gevonden
;

hij is arts maar nog

meer dan dat, toovenaar ; en wan-

neer hij, de professor, gereed is

met zijn diagnose, dan stuurt hij

deze zieke naar een of anderen

specialist, b.v. een die sterk is in

ingewands-wormen. Met natuurlijke

middelen vergenoegt zich noch de

geneesheer noch zijn patiënt; het

meest afdoende helpen de boven-

natuurlijke krachten en door deze

kan ook ander euvel dan het licha-

melijke genezen worden, liefde-

smart, haat, nijd, en dergelijke.

De voorteekenen waaraan de

Zoeloe waarde hechten zijn legio

en men, namelijk de men die

zooveel anders te onthouden heeft,

verbaast zich dat zij deze teekens

en de vermeende gevolgen niet

door elkaar haspelen ; er dient in

't oog gehouden te worden, dat

deze dingen eenigermate hun gees-

tesleven zijn ; het geloof moet 't

gemis van dieper denken goed-

maken en allerlei ingewikkelde

gebruiken, tijdroovende nesterijen

en omslachtig gedoe die in onze

oogen öf niets om 't lijf hebben

öf glad verkeerd zijn, vullen het

leven, dat anders vrij leeg zou

wezen. De Zoeloe staan ook in

dit opzicht niet alleen ; maar het

geloof aan voorteekens en het

eerbiedigen van verbodsbepalingen

is bij hen zeer sterk ontwikkeld.

Ingrijpen doet het overal, in het

familieleven, in het gemeenschapsleven, den

landbouw, de veeteelt; het beheerscht het

gansche volk r

tot in zijne eenvoudigste ver-

richtingen. Maar, nog eens, speciaal Zoeloesch

is dit alles niet. Een aantal dieren wordt

ontzien, vereerd zelfs, omdat men gelooft —
animisme — dat de geesten van gestorvenen

in hen gevaren zijn.

Als een slang van zeker soort in de hut

kruipt begroet de bewoner het dier met deze

woorden : ,,De geest van onzen vriend is ons

komen bezoeken." In leeuwen en olifanten

zien zij de incarnaties van machtige opper-

hoofden. Maar ook aan losse geesten, die niet

in eenig dier of voorwerp zijn neergedaald,
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offeren zij en verwachten hulp van hen in

ziekte en nood. Er is eene sage volgens welke

de geesten of zielen zich onder de aarde

begeven en daar met al de voorvaderen precies

als op de aarde, of gelukkiger, samenleven,

maar zij zelve en de hutten en de kudden,

alles is dwergachtig klein. Een man die door

een leeuw naar zijn hol gesleept werd, heeft

dit alles gezien, maar de geesten zonden hem
spoedig weder naar boven met een weinig

eten. Het offer dat den geest het meest

welkom is, bestaat in een rund — natuurlijk,

daar zijn vee het kostbaarste is dat de Zoeloe

bezit; en bij monde van den toovenaar zegt

de geest zelfs wélk dier hij verlangt in ruil

voor de genezing die volgen zal. Maar vóór

het zoover komt is er een omhaal van woorden

en eene macht van formaliteiten vooraf gegaan

waaraan geen einde schijnt te komen ; een

ex-toovenaar die tot het Christendom overge-

gaan is, heeft uit de heksenkeuken geklapt en

dit alles in den breede verteld.

Het geofferde dier wordt opgegeten en als

de zieke niet beter wordt, dan vraagt hij aan

andere menschen en deze zeggen dat de toove-

naar gelogen heeft en maar iets verzint om
een arm mensch zijne laatste koe afhandig te

maken. Er moet een tweede toovenaar geraad-

pleegd worden en als deze bang is dat zijne hulp

niet helpen zal en vreest dat men hem gevoelig

onderhanden zal nemen, zegt hij dat de geest

niet van zins is om vandaag antwoord te geven

en niet wenscht lastig gevallen te worden.

De Betsjoeanen die het binnenland van

zuid-Afrika bewonen, vormen den overgang

tusschen de Kaffers naar de stammen van

centraal-Afrika, wijken wel van de Kaffers

in velerlei opzicht af, maar kunnen niettemin

als een onduidelijk Kaffertype beschouwd

worden, zoowel lichamelijk, als staatkundig

en maatschappelijk. De plek die zij bewonen

strekt zich uit van de Drakensbergen tot de

Kalahari-woestijn, van de Oranjerivier tot de

Zambesi. In het zuiden en westen worden zij

door de Hottentotten en Boschjesmannen, in

het oosten door de Kaffers en Matabili inge-

sloten ; in het noorden is er geen grens aan

te geven, tenzij men den loop der Zambesi

als zoodanig wil aannemen. Hieruit volgt,

dat de Betsjoeanen ook deelen der voormalige

Boeren-republieken bewonen, waar zij dus geen

eigen staten hebben. Ten westen van de

bronrivieren der Limpopo hebben zij nog
langen tijd hunne zelfstandigheid bewaard en

daar lag het rijk van het opperhoofd Khama,
wiens konterfeitsel op de volgende bladzijde

te vinden is ; maar ook dit landschap is sedert

Augustus 1885 als Britsch-Betsjoeana-land door

de blanken in beslag genomen en tot een

protectoraat verheven. De bewoners van

dit gebied noemt men west-Betsjoeanen of

Bakalahari of het volk van de Kalahari
;

zij zijn

te splitsen in de stammen der Barolong, Bahoe-

roetse, Bakatla, Bangwaketse en Batlapi in het

zuiden ; Bakwena in het midden ; en Bamang-
wato, Batleti en Bakololo in het noorden. In

de Boeren-republieken en in het tot de Kaap-

kolonie behoorende Basoeto-land wonen de

oost-Betsjoeanen of Basoeto. Genoemde Khama
was een Bamangwato-Betsjoeaan. Het aantal

Betsjoeanen op 350.000 schattende en hun

gebied op 275.000 vierkante kilometers, komt

men nog niet tot anderhalven bewoner per

vierkanten kilometer, en men zou meenen dat

zich daarvan geen krachtige en duurzame

staten konden vormen. Toch hebben de

Zoeloe- meisje met beschilderd gelaat.

De Volken der Aarde. II. 6
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Khama, hoofd der Bamangwato-Betsjocanen.

Betsjoeanen in dit opzicht nog meer tot

stand gebracht dan men verwachten zou, en

werden door enkele stammen, onder de leiding

van energieke hoofden, rijkjes van beteekenis

gesticht, hun kracht doen gevoelend naar

buiten. Oorspronkelijk waren het stammen van

achttien, twintig of dertig weerbare mannen,

die aangroeiden naar gelang hun hoofd meer

invloed kreeg. De oostelijke Betjsoeanen, die

tegenwoordig als Basoeto vereenigd zijn,

leefden vroeger ook in zulke kleine groepen

onder verschillende hoofden van onderscheiden

beteekenis.

Toen in 1821 het hoofd Motloemi stierf

werd zijn neef Moschesch tot zijn opvolger

benoemd, omdat het volk vertrouwen in hem
had ; en hij bleek later een zeer bekwaam
aanvoerder. Hij versterkte zijn aanhang op

een heel eigenaardige manier, kocht namelijk

voor het vee dat hij in menigte bezat,

vrouwen voor zijne onderdanen, onder beding

dat zoodra deze dochters verkochten, het

vee, de verkoopprijs, weer zou terugkomen

aan het opperhoofd. Door deze geldbelegging

kreeg hij ook bij zijne buren grooten invloed.

De eigenlijke heerschappij van Moschesch

dateert echter eerst van 1824, toen hij zijn

zetel verlegde naar Thaba Bosigo, en daar, op

een zich steil verheffend rotsplateau, eene ver-

sterking aanlegde, terwijl de omliggende dalen

voor den landbouw gebruikt werden. In 1831

sloeg Moschesch een aanval van de Matabili

af en behandelde zijne overwonnen tegen-

standers zoo zacht, dat hij nooit meer door

hen lastig gevallen werd Later, in 1851,

kreeg hij door eene onvoorzichtige politiek

der Kaapsche regeering oneenigheid met de

Engelschen, die meermalen zware nederlagen

leden. Daarna, toen het geluk hen minder

begunstigde, ontstonden er langdurige veeten

met den Oranje Vrijstaat, die tot oorlog aan-

groeiden en in 1865 toen de Boeren dezen

oorlog in hun voordeel bijna ten einde gebracht

hadden, verhief de Kaapkolonie de Basoeto

plotseling tot Engelsche onderdanen en

beroofde zoodoende de Boeren van hun wel-

verdiend loon ; in 1868, kort voor zijn dood,

erkende Moschesch het Engelsche opperbestuur.

In Britsch-Basoeto-land heerschte toen eenigen

tijd rust, totdat er in 1879 en in 1881 weder

hevig gevochten werd. Ook de vroeger ver-

melde Fingo hebben met Moschesch strijd

gevoerd en op de Basoeto heeft dit een in-

vloed ten goede gehad, want er bleven Fingo

achter in Basoeto-land, die zich met de Basoeto

vermengden. Het is opmerkelijk hoe deze

door kruising verbeterd zijn van uiterlijk en

regelmatige trekken gekregen hebben waarin

het Negertype maar zeer weinig uitkomt.

Als een jonge Basoeto een meisje ontdekt

heeft dat hij gaarne tot vrouw wil hebben,

dan tracht hij hare toestemming te krijgen.

Gelukt dat dan is 't goed ;
gelukt het niet

dan is 't ook goed, omdat hij toch wel zijn

doel bereiken zal. En ook de toestemming

van het meisje beteekent nog niet veel, want

de vader van den jongen is de hoofdpersoon.

Immers hij is het die de beesten bezit welke

voor het meisje betaald moeten worden. Is

de vader het met zijn zoon eens, dan gaat hij

er op in; anders zegt hij eenvoudig: „Neen,

die wil ik niet : ikzelf zal je wel een vrouw

koopen." Of: „Ik heb al lang een vrouw voor

je gekocht." Zegt de zoon dan: ,,Neen, die

wil ik niet," dan antwoordt de vader: ,,0, dat

is niets ; gekocht is zij ; dan krijgt je broer

haar." Of hijzelf neemt haar bij zijne andere

vrouwen. Zoodoende moet de zoon zich er

wel bij neerleggen of hij krijgt heelemaal geen

vrouw ; want de beesten zijn nu eenmaal

uitgegeven en weg. Bij overeenstemming

spreekt de vader van den jongen met dien

van het meisje
;

hij gaat naar de kraal
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van dien anderen vader en vraagt : „Wilt

ge mij uwe dochter tot vrouw geven voor mijn

zoon?" Meestal wordt de zaak poëtischer

ingeleid. De vaders zetten zich samen bij het

vuur en praten, letterlijk, over koetjes en

kalfjes ; ook over staats-aangelegenheden ; over

het zaaikoren ; waarom er, ondanks den regen-

maker, nog geen regen komt, (dit is voor dien

regenmaker een ernstig geval, want als 't

dikwijls gebeurt, verspeelt hij zijn leven er

mede); vanwaar zijn zoon laatst dat mooie

wild medebracht. Eindelijk wordt de hoofd-

zaak aangeroerd. ,,Ik ben gekomen om een

hondje van u te vragen." Of in het Basoeto'sch:

„Ki tlile %o k%opela mpsanyana ea lena."

De aangesprokene kijkt bijster ernstig, de aan-

wezigen doen evenzoo en zien den vader van

het „hondje" onderzoekend aan. Eindelijk

komt er antwoord: .,Man, wij zijn arm, wij

hebben geen vee; hebt gij vee?" „Ja — luidt

het bescheid — 't vee is voorhanden." Deze

bekentenis komt maar niet zoo een, twee, drie

te voorschijn ; eerst wordt er geklaagd over

de slechte tijden, het vee heeft longziekte

gehad en er is niet meer dan een koe met een

kalf, een zwarte en een gevlekte geit over;

maar er zal wel eens bij de familie gevraagd

worden. Thuisgekomen vertelt de vader aan

den zoon dat hij een vrouw voor hem gevon-

den heeft. Dan wordt er iemand naar de kraal

van het meisje gestuurd „om de snuif te

halen." De oude vrouwen van de kraal gaan

tabak malen, op een maalsteen met een

anderen, kleineren steen, en deze snuif wordt

in een kalebas naar de kraal van den bruide-

gom gebracht. Hier wordt het een gezellig

bijmekaar om van de bruidstabak te gaan

snuiven, iets zeer feestelijks. De kalebas moet

geopend worden door den man of den galant

van de oudste zuster des bruidegoms, die van

de tabak een theelepel vol op zijn hand schudt

en vervolgens de kalebas doorgeeft. De gansche

familie doet insgelijks en nu gaat men snuiven,

onder hevig gehoest en geween ; niezen doen

de Basoeto niet ; hunne slijmvliezen schijnen

onvatbaar voor deze prikkeling.

Alles wordt opgesnoven en den volgenden

morgen zoekt men vee bijeen, van drie tot

zes stuks, koeien en klein vee, en stuurt dit

naar de kraal van het meisje. Dat is de eerste

storting, de tweede en verdere stortingen

komen later, jaren later soms, want de vader

der bruid tracht te krijgen wat ervan te halen

is. De kalebas gaat mede, en wordt aan de

bruid gegeven die haar met kralen versiert

Khama's broeder.
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om den hals hangt. Dat is haar kind, zooals

de Basoeto zeggen, het teeken dat zij verloofd,

een gekochte, een vrouw is. Eerst als er een

heuschelijk kind is, ontdoet zij zich van het

sieraad, neemt er de kralen af en tooit er de

kleine mede.

De mannen en jongens die het vee naar de

andere kraal brengen, worden daar gastvrij

onthaald, er wordt gekookt, gegeten en bier

gedronken; zóó gastvrij, dat — op ouderwetsche

manier gezegd — mijn pen weigert het tooneel

te beschrijven. Bedoeld tooneel duurt wel van

drie tot zes dagen. Dan zeggen zij : ,, Wij gaan

naar huis" en daar aangekomen vertellen zij

niet alles, want het eenvoudig relaas luidt:

,,Wij brachten genen menschen het vee en zij

gaven hunne toestemming." Kort daarop gaat

ook de bruidegom naar de woning zijner ver-

loofde, vergezeld van een vriend en een

paar stuks vee. Dan wordt er weder gekookt

en gegeten en bier gedronken overdag, en

des nachts onbeschrijfelijk feestgevierd. Van
twee tot drie maanden duurt het bezoek aan

de kraal van de bruid, en daarna wordt zij

naar de woonplaats van den man gebracht,

waar een feestmaal aangericht wordt; het

allerlaatste van de huwelijksplechtigheid is, dat

de toovenaar bij man en vrouw wondjes in

de huid krast, aan de binnenzijde der elbogen

en aan de hand-, voet- en kniegewrichten

en met het bloed van den man de wondjes

inwrijft van de vrouw en omgekeerd. Dan zijn

beide getrouwd.

Er bestaat een kaart waarop met kleuren

de verschillende kleederdrachten van Afrika

zijn aangegeven. De zuiderpunt tot aan den

tienden graad zuiderbreedte is het gebied van

de kleeding van leder en huiden, maar in het

noordelijk gedeelte van dit gebied liggen streken

waar kleeding van boomschors en van katoen

gedragen wordt; tusschen 10° zuiderbreedte

en den aequator ligt in het westen het groote

gebied van de kleeding uit palmvezels, oost-

waarts doorvlochten met landen waar zoowel

de kleedij van dierenvellen als van katoen en

boomschors vóórkomt. Nog meer noordwaarts

kan men al de verschillende grondstoffen door

elkander gemengd vinden, maar op 5° noorder-

breedte ligt weder een breede strook van

dierlijke kleeding die zich oostwaarts over het

land der Galla en Somali aanzienlijk verbreedt.

En daarop volgt, nogmaals verder naar het

noorden gaande, een groot gebied van katoenen

kleeding. De Basoeto liggen geheel in het ge-

bied van de kleeding uit dierenhuiden gemaakt.

De versche huid wordt uitgespannen en in de

zon gedroogd, aan den binnenkant met vet

Basoeto-meisje.

ingesmeerd en met messen afgeschaafd, weder-

om ingewreven en dan weken lang met de

nagels geschrapt en met de vingers geknepen,

tot zij soepel is. Dit werk duurt dikwijls een

jaar en uitsluitend de mannen houden zich

daarmede bezig. De mantel of de rok wordt,

als de bewerking gereed is, uit de huid gesneden,
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Basoeto-meisje met een badhanddoek over 't hoofd.

en daarna met platgeklopt koperdraad van

Europeesche herkomst en met kralen versierd.

Ook deze kralen komen voor een deel uit

Europa ; maar de Basoeto, voornamelijk de

hoofden, bezitten ook kostbare kralen, waarvan

de herkomst nog even onzeker is als die van

andere hoog in eere gehouden en als sieraad

voor mannen en vrouwen in verschillende

landen van den aardbol gedragen kralen.

Eigenaardig zijn verder de halskragen van

bladkoper die de vrouwen dragen.

Ook de Makololo zijn eenmaal een krachtig

volk geweest. Onder Sebitoane lag de kern

van hun rijk ter plaatse van 't in Livingstone's

eerste reis vaak vermelde, maar thans weinig

beteekenende Linyanti, aan de Tsjobe (18°

20' Z. B.); zij beheerschten het land tot aan

de waterscheiding van de Kassai en hadden

in zuid-Afrika grooten invloed. Zelfs de Matabili

onder Mozelekatse werden door de Makololo

af en toe overwonnen ; maar na den dood van

Sebitoane en van zijn opvolger Sekeletoe werd

de macht van dezen Betsjoeanen-stam gebroken

en hij verviel, na allerlei wederwaardigheden,

ten slotte aan het Maroetse-Maboenda-rijk. De
Makololo verloren alle beteekenis en Linyanti

ging het eveneens. Toen werden de Bamang-
wato machtiger, die thans ten zuidoosten van

het Ngami-meer wonen. Ten oosten van het

meer lag de hoofdplaats Letsjoelatebes, de

residentie van den overwinnaar der Makololo.

Een andere tak der Bamang-wato trok zich

omstreeks het jaar 1850 samen rond de stad

van den aanvoerder Sekomi, ten zuiden van

het meer; later verlegde deze, na de Makololo

en Matabili met goed gevolg bestreden te

hebben, zijne residentie naar Sjosjong, iets ten

noorden van den keerkring, niet ver van de

Limpopo, en deze plaats móet omtrent 1870

wel 30.000 inwoners gehad hebben. Door
burgeroorlogen tusschen Sekomi en zijne zonen

ging de stad zeer achteruit, maar zij her-

stelde zich weder onder Khama, een van die

zonen. Bij den aanvang van den voorlaatsten

Boeren-oorlog bezat deze de grootste macht

tusschen Transvaal en het Ngami-meer.

Een deel der Betsjoeanen is verdwaald in

de Kalahari-woestijn, meestal niet de beste

elementen, die ondanks den slechten bodem
ook in de steppen van weinig productieven

landbouw leven en op de plekken waar nog

een weinig water te vinden is, kalebassen en

meloenen kweeken.

Deze afgedwaalde groepen noemt men Ba-

kalahari, een naam waarmede, zooals gezegd

werd, ook de west-Betsjoeanen aangeduid

worden.

De steden en dorpen der Betsjoeanen wor-

den gewoonlijk op eene veilige plaats, op of

aan den rand van een rots, ook wel achter

een haag van gedoomde heesters aangelegd

;

de hutten hebben een kegelvormig dak en

rusten op palen, waartusschen een wand van

leem en takken opgetrokken wordt. In het

midden van het dorp staat des aanvoerders

huis, daaromheen liggen de woningen der

hoofden en deze zijn ingesloten door de hutten

van het gemeene volk. Tusschen al deze ge-

bouwtjes is het vee in veiligheid gebracht en

het laat zich denken hoe bezwaarlijk het valt

in zulk een stad den weg te vinden. De
bewoners zijn veefokkers en landbouwers,,

maar het laatste veel minder dan het eerste

;

zoowel mannen als vrouwen bebouwen den
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akker, waarop gierst, maïs, kalebassen, meloe-

nen, bieten, tabak en thans ook aardappelen

en tarwe worden gekweekt. Voor de velden

van het opperhoofd en van zijn voornaamste

vrouw zorgt de geheele bevolking. Evenals

bij de Kaffers is het vee de rijkdom der

Betsjoeanen ; zonder dit zijn zij niets. Bijna

nooit wordt er een stuk geslacht en vleesch

eet men zelden, gewoonlijk melk, gierstbrei

en maïsbrei. Zoo hoog staat de kudde aan-

geschreven, dat een hoofd binnen de omheinde

ruimte waar de dieren verblijven begraven

wordt. Evenals de Kaffers zijn

ook deze Negers sterke roo-

kers en vooral snuivers. In

het maken van huisraad en

gereedschap, dikwijls met

snijwerk versierd, zijn zij

buitengewoon bedreven. Het

verruilen der dochters tegen

vee heeft op de reeds be-

schreven manier plaats ; de

oudste zoon erft de vrouwen

zijns vaders. Alleen gehuwde

vrouwen die kinderen hebben

worden geteld, de kinder-

loozen verstooten. Broeders-

€n zusters-kinderen mogen

niet met elkander trouwen,

ook niet oom en nicht of

tante en neef.

Swasi-land ligt ten oosten

van de Zuid-Afrikaansche

Republiek en eertijds maakte

het deel uit van die republiek,

tot de inlijving daarvan in

1877. Bij het herstel der on-

afhankelijkheid in 1881 werd

Swasi-land echter niet aan de

toen officieel Transvaal ge-

noemde republiek toegekend.

Evenmin bij de conventie

van Londen in 1884, welke

die van 1881 herzag. Er

kwam eene schikking tot stand

waarbij de Swasi kwamen on-

der gezamenlijktoezichtvande

Z. A. R. en van de Britsche

regeering. De republiek vond

hierin geene bevrediging en

in 1890 kwam er een traktaat tot stand

tusschen Engeland en de Z. A. R. waarbij

Transvaal beloofde zich niet uit te breiden

ten noorden van de Limpopo, maar daar-

entegen gemachtigd werd tot een protec-

toraat over de Swasi, dat dan ook werke-

lijk uitgeoefend is, terwijl de republiek ook

het recht verkreeg tot uitbreiding in de richting

der kust, naar de Kosi-baai ; van dit recht heeft

de republiek getalmd gebruik te maken en

daarop is de Kosi-baai door Engeland gean-

nexeerd. Op het oogenblik behoort Swasi-

Swasi-krijgsman.
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land voor een gedeelte aan de Transvaal en

voor een deel aan Natal.

De Matabili hebben omstreeks het jaar 20

van de ic/ eeuw Zoeloe-land verlaten, zijn in

Transvaal komen wonen en, in 1837 door de

Boeren daaruit verdreven, vestigden zij zich

tusschen de Limpopo en de Zambesi. Het

rijk van de Matabili is het machtigste geworden

van heel zuid-Afrika. Daarvoor waren noodig

een innerlijke kracht van den stam zeiven en

een bekwaam aanvoerder; terwijl de zuidelijke

Zoeloe-stammen in verval raakten en ver-

brokkelden, de Swasi onder der Boeren en

Engelschen invloed kwamen, en de aan-

grenzende Betsjoeanen eveneens, groeide de

Matabili tot een staat van geweld, en tot een

zoo geducht, goed georganiseerd krijgsvolk,

als nergens in Afrika te vinden was. Omstreeks

1830 heerschte in Zoeloe-land de reeds meer-

malen genoemde Tsjaka, als tyran en strateeg

beroemd en steeds er op uit zijn land door

rooftochten te vergrooten. Op een daarvan

werd de zoon van het Zoeloe-hoofd Motsjoban

gevangen en evenals de andere gevangen

knapen bij Tsjaka's troepen ingedeeld.

'M-Salekazi, zoo heette hij, maar beter bekend

is hij onder den naam Mozelekatse dien de

Boeren hem gaven. Mozelekatse dan groeide

op tot een dapper soldaat, zoodat Tsjaka

hem met het kommando van een regiment

begiftigde. En omdat Mozelekatse tijdens den

oorlog en op momenten van plotseling gevaar

een strategisch talent getoond had, bracht hij

het zelfs tot hoofd van de bewegingen te

velde en bezorgde zijn opperhoofd grooten

buit, veel vee en slaven. Op een enkele

nederlaag na, die de Basoeto hem bezorgden,

was de jeudige aanvoerder altijd overwinnaar

gebleven. Zijn talent, zijn lichamelijke kracht

en zijn groote moed te midden van het krijgs-

tumult boezemden zijn troepen groot ontzag

en eerbiedige bewondering in, en gewillig

volgden zijn soldaten hem, toen hij, na een

goed gelukten rooftocht onder de tusschen

Vaal en Limpopo wonende Betsjoeanen, zijnen

heer afvallig werd en de zaak voor eigen

rekening ging voortzetten door aan den boven-

loop der Limpopo en aan de Marico een

nieuw Zoeloe-rijk te grondvesten. Nauwelijks

was hij daarmede begonnen of hij had zich

tegen de aanvallen van anderen te verdedigen

en ook hierin toonde hij zich de bekwame
veldheer. Het waren de ongezeggelijke Betsjoe-

anen-stammen, dan de Griqua onder Berend-

Berend uit het zuid-westen, de troepen van
Tsjaka uit het zuid-oosten. Onder diens op-

volger Dingaan was het geluk Mozelekatse al

zeer gunstig, want de regimenten toen op
hem afgestuurd liepen, nadat zij verslagen

waren, gedeeltelijk naar hem over. Een en

ander maakte den jongen Zoeloe-koning zoo

overmoedig, dat hij het ook tegen de Boeren

opnam, eerst eenig voordeel behaalde maar
vervolgens geslagen werd. Gewend steeds te

overwinnen, kwam het niet tot hem dat zijne

manschappen telkens teruggeworpen werden,

en waarom. In plaats van bevel te geven
tot den terugtocht, bleef hij onbewegelijk

staan toekijken, totdat eindelijk, nadat de dag
al ver gevorderd was, er niet meer dan een

handjevol menschen overbleef, waarmede
geweken werd tot buiten het bereik van de

kogels der Boeren.

Mozelekatse heeft vervolgens, haast zou men
zeggen, zich voornamelijk toegelegd op het

ten onder brengen van de Makalaka, evenals

de Betsjoeanen en Basoeto, de Maroetse en

de Kaffers, een volk van het Bantoe-ras, en

op het zich toeëigenen van het jeugdige, in

de toekomst voor de weerbaarheid geschikte

element daarvan. Zij is een verhaal van aller-

hande gruwelen de geschiedenis van Mozele-

katse's rijk gedurende zijn glorie-tijdperk; de

volwassen mannen van de overvallen kraal

werden afgemaakt, zoomede de ouden van

dagen ; de voor den arbeid geschikte meisjes

en de vrouwen werden bewaard ; maar vooral

om de knapen was het te doen. Niets kon

hen zoo licht met hun lot verzoenen dan het

wapenspel, al was het eerste wapen ook een

stok. „Jullie moet leeren vechten — zoo sprak

men hen toe — zooals wij dat kunnen
;
je krijgt

dan een ring op je hoofd, zooals wij hebben

en dan ben je Zoeloe en mannen geworden

en behoeft niet langer de kudden te hoeden
;

dat moeten dan de Masjona- en Bamangwato-

en andere Makalaka-jongens doen, die je zult

helpen stelen, zooals wij jullie geroofd hebben.

Van den koning krijgen wij vleesch om te eten en

bier om te drinken, bier, iederen dag, en we
dragen struisvederen voor het mooi." Zulk

De Volken der Aarde. II. 7
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Matabili-krijgslieden met oude en nieuwe wapens.

een toespraak sloeg in en gewillig begonnen

zij den moeilijken dag, vol ontbering en lijden.

In Sparta was de opvoeding der knapen stellig

niet zoo hard. De grootere, die al eenige

geschiktheid getoond hadden voor den zwaren

dienst, werden dadelijk in het gebruik van

stoot- en werplansen, van knots en schild

onderwezen en onder toezicht van ringdragers

in de onmiddellijke omgeving des konings

geoefend. De overigen deed Mozelekatse over

het land verdeelen, en op een aantal plaatsen

werden kralen ingericht die den knapen tot

verblijf dienden. De eene helft bleef daar

wonen, terwijl de andere getraind werd door een

verhardingskuur buiten. Iedere dagmarsch

duurde langer dan zijn voorganger en telkens

bleven er achter die door vermoeidheid, honger

of dorst niet mede konden ; en wie bleef

liggen werd door de hyena's of de leeuwen

opgegeten.

In den winter, als het in dit schoone zuid-

Afrikaansche heuvelland hard vriest — tot

6° C. onder nul, maar te 8 uur 's morgens is

het ijs al verdwenen — sliepen de jongens

rond een klein vuurtje, even ongekleed als zij

overdag rondliepen, op den blooten grond,

met of zonder een stuk hout onder het hoofd.

Velen stonden des morgens niet op : het

afgematte lichaam, was niet tegen de koude

bestand geweest. Ook andere jongens die ziek

werden liet men eenvoudig aan den weg
liggen. Door de dagenlange, bezwaarlijke

marschen en de menigvuldige ontberingen

werden zij, die in het leven en gezond bleven,

verbazend gehard. Op iedere halte, ook wel

onvoorbereid onderweg, werden wapen-oefe-

ningen gehouden met stokken ; er werd mede
geslagen, gestoken, gepareerd en geworpen.

De onsnuggeren kregen den stok op hunne

bloote schouders te voelen en werden uitge-

scholden voor honden, des konings honden.

Men moet zulke dingen uitvoerig lezen om
de militaire opleiding elders, waarover toch

vaak geklaagd wordt, nog zoo erg niet, ja
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eigenlijk nogal zoetsappig te vinden. Zij die

hun best deden kregen den eeretitel „Zoeloe"

of ,,menschen". Een mensch is bij de Matabili

iemand die geleerd heeft anderen te ver-

moorden. Zoodra zij den stok als werptuig

wisten te gebruiken, leerden de knapen de jacht

op eetbare dieren en behalve dat deze behen-

dig maakte, verschafte zij menig stuk wild voor

het spit. Eindelijk mocht de speer — eerst als

stootwapen, daarna als werptuig — in gebruik

genomen worden. De oefeningen daarmede

werden gewoonlijk in de nabijheid van de

kraal voortgezet, terwijl dan de thuisgebleven

andere helft van de jongelingschap uittrok,

om het verhardings-proces te ondergaan. Eerst

jaagden de teruggekeerden op kleine antilopen

en jakhalzen, dan op hyena's en grootere

antilopen, eindelijk op luipaarden en leeuwen.

Bij de jacht op hyena's, met de lans als

stootwapen en niet als werpspeer, legde nog

menige knaap, wiens arm of been stukgebeten

werd, het af. En eindelijk de jacht op den

mensch; maar eerst werd het regiment dan

voor den koning geleid en dezen door de

leermeesters voorgesteld als de honden, die

het hoogstdezelve behaagd had hun toe te ver-

trouwen; zij verzochten den vorst aan de leer-

lingen een aanvoerder te geven, opdat deze

hen zou kunnen ten strijde voeren tegen de

vijanden van koning en volk. Mozelekatse in-

spekteerde den troep, vroeg niet naar de ont-

brekenden — soms was een vierde veronge-

lukt —
• liet zich het geleerde vertoonen en

schonk aan de nieuwe soldaten een koe,

die zij jubelend in ontvangst namen. De
Europeanen die dit gejuich wel eens bijge-

woond hebben, wisten waarschijnlijk niet, dat

deze Zoeloe-krijgslieden uit den vreemde

kwamen en dat hunne vaders en grootouders

en bijna al hunne verwanten door de Matabili

vermoord waren en hunne moeders als sla-

vinnen dienden in een of andere Matabili-

kraal.

Mozelekatse's rijk was in enkele jaren tot

een uitgebreid en machtig gebied geworden

en strekte zich uit tusschen den middenloop

der Limpopo, in het zuiden, en den beneden-

loop der Zambesi, in het noorden, van

25 tot 28
0

oosterlengte en van 18 tot

2i° zuiderbreedte. De geheele onderwerping

der Makalaka-vorsten was een voldongen feit

geworden, maar reeds een jaar daarna begon

Mozelekatse op nieuw zijne veroveringen ; en

ook zijn opvolger bleef in dezelfde richting

onvermoeid werkzaam. Na de onderwerping

der Makalaka kwamen de Manansa aan de

beurt, vervolgens het groote noord-Zambesi-rijk

der Maroetse, waar slechts een gedeeltelijk

succes behaald werd, de kleine Betsjoeanen-

stammen aan den rechter Limpopo-oever, de

Bakoeëna, de Bamangwato ; maar allengs keerde

de kans; Mozelekatse had de westelijke Bet-

sjoeanen te gering geschat, waarvan er reeds

geweren tot wapen voerden en die voor

hunne legerplaatsen steile hoogten met door-

nige struiken begroeid uitgekozen hadden. Aan-

zienlijk gelukkiger waren zij in het oosten en

zuidoosten met de Masjona, een dapper volk,

maar verdeeld onder een aantal vorstjes,

waardoor de verovering zooveel gemakkelijker

werd. Wat beschaving betreft staan de Masjona

van al de Bantoe-stammen bovenaan
;

zij waren

door de vruchtbaarheid van den grond en zijn

rijkdom aan goud, zoomede door het voor

den landbouw uiterst gunstige klimaat een der

meest welgestelde volken van Afrika geworden

;

zij teelden rijst en katoen en verstonden de

weefkunst. Hier vonden de Matabili een rijken

buit en duizenden knapen van de Masjona

werden tot Matabili-krijgslieden opgeleid. In

latere jaren zijn de Masjona begonnen hunne

plaatsen boven op rotsen te bouwen en zich

daar te verschansen, totdat zij onder het pro-

tectoraat van de British Royal Chartered Com-
pany geraakten en daarmede het vooruitzicht

kregen dat de slachting waaraan zij zoo lang

blootstonden, eindelijk zou ophouden.

De regeeringsvorm der Matabili is een mili-

tair despotisme zooals geen enkel Bantoe-volk

kan aanwijzen. De koning is onbeperkt heer-

scher over allen en alles; zijn soldaten, van

den hoogsten tot den laagsten, kan hij laten

dooden zonder er iemand in te kennen, alleen

omdat hij ze van een of ander verdenkt. De
Matabilische geschiedenis is vol van zulke

wreedheden. Onder den koning staan de voor-

name hoofden, aanvoerders in den oorlog en

vaak van koninklijken bloede
;
op hen volgen

de indoena, hoofden met den rang van officier.

Al de mannelijke ingezetenen zijn van hun

vijfde jaar af voor den krijgsdienst aangewezen.

Het rijk is verdeeld in regiments-kantons en
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Matabili-vrouwen.

gemeenlijk bewoont ieder regiment eene stad,

in welker nabijheid de koninklijke runderen

geweid worden, benevens het slachtvee dat

het regiment jaarlijks ten geschenke ontvangt,

en het land bebouwd wordt door de vrouwen die

mede een geschenk des konings zijn. De regi-

menten zijn van ioo tot iooo man sterk,

hebben hun eigen namen en verschillend ge-

kleurde schilden. Bij vreedzame gelegenheden

tooien zij hoofd, borst, heupen en kuiten met
korte, zwarte struisvederen, de armen met
witharige ossestaarten

;
op het hoofd prijkt

dan gewoonlijk nog een der lange vleugel-

vederen van den kraanvogel.

Eenige duizenden van aldus

uitgedoste krijgers militaire oefe-

ningen te zien maken en krijgs-

dansen te zien uitvoeren is een

interessant schouwspel. Iedere

twintig of dertig man van den

Matabili-troep woont in één hut

en zulk een compagnie heeft

haar eigen kok, die 's avonds

roastbeaf opdient — dit is het

eenige maal per dag — en

bier van kafferkoren in water-

dichte mandjes uitschenkt. Rond
een vuurtje voor de hut zit

men aan, en de stukken vleesch

gaan er rond, en ieder tracht,

terwijl hij het stuk met de

handen vasthoudt, met de tan-

den een goede reep er af te

trekken. De jongere soldaten

weten natuurlijk het meeste te

krijgen, want de ouderen kunnen

er niet zoo spoedig mede over-

weg. Dan wreken deze zich

als de biermand rondgaat ; één

slok mag iedere man nemen,

maar wélk een slok ! Het is

alsof de dikke, chocolade-kleu-

rige vloeistof in een bodem-

loozen afgrond wegspoelt ; het

is een slok zonder eind. Men
heeft opgemerkt dat deze „beaf-

eaters" met hunne prachtig ont-

wikkelde spieren en hunne

enorme lichaamskracht op lange

marschen honger en dorst niet

kunnen verdragen, en alleen

dan volharden wanneer zij dagelijks hun

vleesch en hun bier krijgen. De geschikt-

heid om allerlei te kunnen ontberen, die

men aan de knapen leert, verdwijnt lang-

zamerhand — vegetariërs ! — door het [ge-

regeld en overmatig gebruik van vleesch en

bier Het is niet onwaarschijnlijk dat eenige van

Mozelekatse's nederlagen aan deze^ omstandig-

heid te wijten zijn, want het was ondoenlijk

om op rooftochten naar ver afgelegen streken

voor een groot leger goede eters steeds een

voldoend aantal runderen, gezwegen nog van

het noodige bier, mede te voeren. Als voet-
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gangers in een bosch- en steppenland, waar

men op afstanden van veertig tot honderd-

vijftig kilometer wel eens drabbig poehvater

aantreft, zijn de Betsjoeanen-stammen en hunne

vasallen, de Makalahari veel waard. Het

voedsel van deze menschen die, bij wijze van

spreken, meer pezen dan spieren hebben,

bestaat voor twee derden uit plantenkost;

velen leven maandenlang alleen van planten-

deelen en zure koemelk.

Na den koning genieten het meeste ontzag

de eerste koningin, des konings broeders en

zusters, dan de beste legerhoofden, de regen-

maker en lijfarts en, niet het minst, „des

konings dolk", de beul. Zooals wij reeds

zeiden behoort aan den Matabili-koning alles

wat zich in zijn gebied bevindt ; wat in het bezit

is ook van de grooten des rijks, hunne wapens,

hunne vrouwen en kinderen, het heet alles

een «geschenk" des konings.

De buit, de inkomsten des lands behooren

den heerscher; hij is het die de vrouwen geeft

aan zijne officieren, de andere worden als

slavinnen of als arbeidsters ter beschikking

gesteld van de regimenten. Voorts worden er

ontzien en geëerd het nijlpaard, een kleine

aapsoort en een grijze kraanvogel. Menig jager

die, in ruil voor een gezouten paard, van een

Matabili-vorst een jacht-akte voor eenige

maanden gekocht had, heeft vreemd opgekeken

dat hem het recht op verder jagen ontnomen

werd omdat hij aan de Zambesi of in een

der poelen een nijlpaard gedood had.

Kostbare huiden, al het ivoor en alle struis-

vederen zijn kroondomein
; op heimelijk ver-

koopen van witte struisvederen en van ivoor

staat de doodstraf ; zoomede op nalatigheid

in het betalen van belasting; dat om deze

reden dorpen verwoest en de inwoners ver-

moord werden, is meermalen gebeurd. Daarbij

vergeleken zijn onze waarschuwingen en aan-

maningen inderdaad zeer zachte middelen.

Zwaar werk te doen is voor de Matabili een

schande ; alleen in den krijg zijn zij tot inspan-

nenden arbeid te brengen ; wellicht is, men
kan niet weten, een en ander onder Engelschen

invloed anders geworden, hier en daar ver-

zacht en verbeterd. In vlechtwerk munten de

Matabili uit, zooals de midden- en west-Bet-

sjoeanen in het maken van karossen, dekkleeden

van aan elkaar genaaide huiden, de Masjona

door akkerbouw en weverij, de Maboenda
door houtsnijwerk, de Maroetse door smeed-

werk uitmunten. Maar de Matabili zijn te

vadsig, of te praktisch, om meer te maken
dan het hoog noodige, hutten, waterdichte

biermandjes en dergelijke. Het zijn de vrouwen

die 't werk doen en die bij de Matabili wel

het minst in tel zijn van alle Bantoe-negers

;

deze „niet-menschelijke" wezens bouwen de

hutten, bewerken het land, halen den oogst

binnen en de vrouwen die op rooftochten

gevangen zijn, worden als pure lastdieren

gebruikt ; de vrouwenhutten liggen afzonderlijk,

achteraf; waar Matabili-krijgslieden aanwezig

zijn, mogen de vrouwen niet ongevraagd spreken.

Veelal heeft een Europeesch legercorps in

gindsche streken den strijd te voeren op een

terrein met zwaar onderhout, dichte doorn-

struiken, open plekken met meterhoog gras

begroeid, met diep ingesneden waterloopen,

en begroeide kopjes en richeltjes. Op zulk

een terrein is het moeilijk oordeelen over de

sterkte en de stelling der vijandelijke macht.

In den regel bewerkstelligen de Zoeloe eene

omtrekkende beweging, in dier voege, dat zij

hunne voorposten-linies langs de flanken van

het vijandelijk leger naar de achterhoede

daarvan dirigeeren. Nu valt de hoofdtroep

de blanken in het front aan en als deze bij

dit gevecht al hun aandacht hebben en al

hun moed, dan weerklinkt er eensklaps aan

de achterhoede een helsch geschreeuw ; daar

hebben de beide omtrekkende troepen zich

thans vereenigd en wagen den aanval. Dit is

de taktiek die menige expeditie in 't nauw
gebracht heeft. Ontegenzeggelijk zijn de Mata-

bili het dapperste krijgsvolk van het Bantoe-

ras, maar hunne dapperheid uit zich in een

weerzinwekkenden vorm ; het meedoogenloos

vermoorden van menschen die hun geen haar

breed in den weg gelegd hebben — ziedaar

hunne heldendaden. In de oorlogen van

beschaafde natiën is dat anders zooals men weet.

Een regiment van 800 man in vechtorde

opgesteld telt vier gelederen achter elkander,

ieder van 1 50 man ; daarachter bevindt zich

de reserve. Het sein tot den aanval geven de

indoena van het eerste gelid, die, vóór den

troep hoog opspringend, speer en schild tegen

elkander slaan. De twee achterste gelederen,

dus drie en vier, treden een paar passen terug
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Masjona aan den ruilhandel.

en het tweede knielt om aan het voorste

ruimte te geven om de werplans met kracht

naar den vijand te slingeren ; niet in een boog,

maar horizontaal vliegt het wapen naar zijn

doel. Zoodra de 150 lansen door de lucht

gevlogen zijn, bukt het eerste gelid, om het

tweede in de gelegenheid te stellen tot den

worp ; daarna komen het derde en nieuwe

gelid aan de beurt en dan snelt het geheele

regiment vooruit om, den vijand dichter ge-

naderd, den aanval te herhalen.

De aanraking van de Matabili met de blanken

dateert van het jaar 1836, toen — het werd

hiervoren vermeld — eenige Boeren, kort

na hunne aankomst in den Vrijstaat, onder

aanvoering van Potgieter door de Transvaal

trokken met het doel het land in oogenschouw

te nemen. Reeds hierin vond Mozelekatse een

aanleiding om hen aan te vallen en van een

belangrijke hoeveelheid vee te berooven, men
zegt wel honderdduizend stuks. De Boeren

lieten hem weten, dat hij niet zou gestraft

worden, indien hij het gestolen vee terugzond.

Maar dit deed hij niet en de straf volgde,

want in 1837 werd Mozelekatse door de

Boeren, onder Gerrit Maritz, overwonnen en

verjaagd. De koning vluchtte met al zijn volk

over de Limpopo en stichtte daar het Matabili-

rijk, waar wij hem aan het werk gezien hebben

;

en de Boeren namen bezit van de geheele

Transvaal en van een groot deel van den

Vrijstaat en zuid-Betsjoeana-land.

In October 1889 kreeg de Chartered Com-
pany haren naam door den vrijbrief waarmede
zij de streken ten noorden van Britsch Betsjoe-

ana-land en ten noorden en ten westen van de

Transvaal ging onderzoeken, ontginnen en

bewoonbaar maken voor blanken; en in 1891

werd de volmacht der maatschappij mede van

kracht verklaard voor groote landstreken ten

noorden van de Zambesi, echter met uitzon-

dering van Nyassa-land. Den naam Rhodesia,

naar Cecil Rhodes, die van de maatschappij

de motor was, leest men het eerst in een

publicatie van 1 Mei 1895. De feitelijke be-

zetting van het ten noordoosten van het eigen-

lijk Matabili-land gelegen Masjona-land begon

in 1890. Men bouwde forten bij Toeli, Victoria,

Charter en Salisbury, en op laatstgenoemde

plaats ontstond al gauw een wezenlijke stad

van goudzoekende blanken, die de omgeving

begonnen te exploiteeren. In September 1891

waren op de zes goudvelden aldaar reeds

10.000 claims; de delvers hadden erg met

het klimaat te kampen, dat hier niet zoo

gunstig is als zuidelijker. In 1893 kwam er
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oneenigheid met de Matabili, spoedig daarop

oorlog, een oorlog die eerst ten nadeele van

de Matabili uitviel — Boelawayo hunne

hoofdstad werd genomen — maar die later,

in December 1894, op eene voor de Engelschen

pijnlijke manier verliep, toen de uit 34 man
bestaande Shangani patrol door de inlanders

werd afgemaakt. Lobengoela, de opvolger van

Mozelekatse, stierf in 1894, maar ondanks dit

gemis van een bekwaam aanvoerder brak,

wellicht ten gevolge van het mislukken van

Jamcson's raid in Transvaal, in 1 896 nogmaals

een gevaarlijke opstand uit. Half April van

dat jaar was het geheele land, de hoofdstad

en eenige versterkingen uitgezonderd, weder

in handen der Matabili, die nu ook Boelawayo

begonnen te belegeren. Een vijfduizend man
moest er heen gezonden worden om de macht

weder in handen te krijgen en maanden lang

duurde het voor het zoover was ; alleen door

het weghalen der kudden en het weren van

andere levensmiddelen slaagden de Engelschen

er in de moedeloos geworden tegenstanders

tot onvoorwaardelijke onderwerping te brengen.

De kans dat zoo iets zich herhalen zal is

allengs veel kleiner geworden. Boelawayo,

waar vroeger de versterkte legerplaats der

Matabili lag, ligt nu aan den spoorweg, een

snel vooruitgaande, modern gebouwde stad, in

een gezonde streek ; sedert November 1 897

is zij door de groote lijn uit Kaapstad ver-

bonden en onder normale omstandigheden

kan men die reis in drie dagen doen. Al

eenige jaren geleden was er eene waterleiding

en electrische verlichting, waren er kerken en

een goed hospitaal, een overdekte markt, een

beurs, bank-instellingen en clubs; en er ver-

scheen een tweetal couranten, waarvan een

de Rhodesia Herald heet, ja zelfs een ge-

ïllustreerd weekblad. Hier alweder hetzelfde

dat we ook elders zagen : de vooruitgang in

draf; wat vroeger door geleidelijke ontwikke-

ling in eeuwen verkregen werd, komt thans

in nauwelijks een halve. Van het kannibalisme

tot het restaurant riche in een ommezientje.

Het goud heeft hier wonderen gedaan ; maal-

ais de bodem uitgeput is, dan zal Matabili-land

weer tot zijn vroegeren toestand vervallen,

want een dorado mag het zijn in letterlijken

zin, in overdrachtelijken is het dat geenszins,

een land voor den blanke maar hier en daar.

Over de Masjona, die ten westen van de

Matabili hun gebied hebben, tusschen deze en

de Bamangwato, is in het voorafgaande reeds

meermalen gesproken. De naam, bij de men-

schen die men er mede aanduidt niet bekend,

zou eigenlijk Masjole luiden en slaven betee-

kenen, namelijk van de Matabili ; iedere Masjona-

groep noemt zich anders en een volk Masjona,

zooals er een volk Matabili is, heeft nooit

bestaan. Onderling hebben deze groepen weinig

aanraking; zij zijn niet door gemeenschappe-

lijke belangen verbonden, hebben geen centrale

regeering en zelfs het kleinste dorp is een

staat op zichzelf. Het zijn kloeke en schoone

menschen, maar schuw en vreedzaam, onbe-

Masjona-manneu.



56 AFRIKA.

Masjona-hoofd met volgelingen.

dreven in de krijgskunst en slecht gewapend

;

zij wonen ver uit elkander en het land waar

zij wonen is niet alleen slecht bevolkt, maar

plaatselijk zelfs onbevolkt. Dat zij zich tegen

de Matabili op hooge, soms alleen met ladders

bereikbare woonplaatsen verschanst hebben,

zagen wij reeds. Evenals de Makalaka zijn zij

bedreven in het spinnen van garen, het weven

van katoen en in het verven met indigo, in het

smeden van ijzer en het uitsmelten van kopererts.

De vrouwen tatoeëeren voorhoofd, wangen, borst

en buik. Tot voor korten tijd hadden hunne

dorpen steenen muren met koemest gedicht,

maar daar deze aan de invallen der Landiens

toch geen weerstand boden, werden zij niet

weder hersteld ; de veekralen hebben nog altijd

muren van vierkant gehouwen steenen, zonder

bindmiddel op elkander gestapeld. De ronde

hutten met kegelvormig dak toonen precies

hetzelfde type als die van de Inhambane-negers;

op den akker worden verbouwd maïs, rijst,

koren, aardnoten, boonen, kalebassen en

tabak — men ziet dat de verscheidenheid niet

groot is in den aanplant bij zoovele zuid-oost-

Afrikaansche stammen. En ook bij deze volkeren

zelve is het verschil niet zoo heel groot; men
heeft reeds voorgesteld alles wat geen Zoeloe

is in zuid-oost- Afrika Masjona te noemen. Maar

uit het voorafgaande blijkt dat dit voorstel

geen bijval gevonden heeft.

Nyassa-land, ten westen van het Nyassa-meer

gelegen, was vroeger op de kaarten met de

kleur der Portugeesche bezittingen geteekend.

Maar terwijl de Portugeezen geen moeite deden

om het binnenland te leeren kennen of er

eenigen invloed te krijgen, begonnen Engelsche

zendelingen in de streek waar Livingstone ge-

reisd had, tusschen de Zambesi en het meer,

werk te zoeken en zoo ontstond in [876 de

Schotsche zendingspost Blantyre. De African

Lakes Company die het verkeer tusschen het

zendingsgebied en de zee ter hand nam, had

haren zetel te Mandala, dicht bij Blantyre.

Een der directeuren van deze maatschappij

begon een weg aan te leggen van het Nyassa-

naar het Tanganyika-meer — in 't kort, de

Engelschen ontwikkelden hier nogal bedrijvig-

heid, maar kregen het zwaar te verantwoorden

eerst met de Makololo, daarna met de Ara-
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bieren ; de jeugdige ondernemingen stonden

zeer zwak ; de vestiging te Karonga aan de

noordpunt van het meer werd belegerd en

moest tijdelijk ontruimd worden. Daarbij kwam
dat de Portugeezen wakker werden en den

doorvoer van krijgstuig tegenwerkten
;
zij zagen

te laat in dat zij de gelegenheid om hunne

bezittingen aan beide meren met elkander te

verbinden verzuimd hadden en na lang onder-

handelen kwam het traktaat van 11 Juni 1 89

1

tot stand, waarbij de grenzen werden vastge-

legd zooals de kaart ze thans aangeeft. Men
hield zich daarbij aan de uitspraak van lord

Salisbury, die gezegd had dat de hooge, ge-

zonde streek, waar blanken kunnen werken,

meer geschikt was voor het Angelsaksische

ras, dan de warme en vochtige landen welke

beter waren voor de Portugeezen, die toch de

inlanders voor zich laten werken en niet voor-

nemens zijn een stroom van landslieden naar

deze oorden te leiden. Zoo kreeg het land

den naam van Britsch-Centraal-Afrika, een

naam die bij nogal ruime plannen past. Als

eigenlijk protectoraat werd vooreerst alleen het

gebied aan het meer en aan de (rivier) Sjire

onderhanden genomen, omdat dit 't beste be-

Tvvee Nyassa-mannen met hunne vrouwen.

Christen Nyassa-menschen.

kend was en reeds een aantal stations had.

Het overige, de invloeds-sfeer, werd aan de

Chartered Company overgelaten.

Britsch-centraal-Afrika wordt geheel door

Bantoe-stammen bewoond, waarvan er enkele

misschien eene vermenging met lichtkleurige

zuid-Afrikanen doen zien. Uit het zuidoosten

zijn omstreeks de helft der ic>de eeuw de

Wayao hier binnengedrongen en evenzeer

vreemden zijn de Angoni of Wangoni, over-

blijfsels van eene vroegere Zoeloe-invasie, be-

nevens de Makololo. De inlanders, de Nyassa-

stammen, hebben door oorlogen en in het

noorden van de rooftochten der Arabieren

veel te lijden gehad, zoodat men het aantal

bewoners niet te hoog moet schatten. Het

dichtst bevolkt zijn de oevers der meren en

der groote rivieren. Blantyre is geheel Euro-

peesch aangelegd en ingericht ; de gezondheids-

toestand kan men maar in enkele streken

bepaald gunstig noemen en de beteekenis van

het land zal uit dien hoofde nooit heel groot

worden.

Trekken we nu naar het zuidwesten, dan

vinden wij ten noorden van de Koikoin, dus

De Volken der Aarde. II. 8
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Herero-vrouwen.

bij ons punt van uitgang, de Herero of Damara,

Bantoe-negers.

Ter loops zij hier even gezegd dat de ethno-

grafische positie van een afwijkenden tak der

Damara, de Berg-Damara, die Hottentotsch

spreken, maar wat maaksel betreft tot de Bantoe

behooren, nog niet heel duidelijk is. Zij leven

uitsluitend van plantaardig voedsel en doen

veel aan landbouw ; hun levenswijze is overi-

gens die van de Boschjesmannen ; in niet zeer

grooten getale wonen zij verspreid in de

bergen, op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Niet over hen maar over de Herero thans

eenige aanteekeningen. Het is bekend, aldus

schrijft iemand die van dit volk eene bijzondere

studie gemaakt heeft, dat er onder de Negerstam-

men in het binnenland van Afrika voortdurend

gestreden en gedrongen wordt ; dat het reizen

en trekken er nooit stilstaat ; dat enkele volken

hun bestaan daarbij inboeten en geheel ver-

dwijnen ; dat andere op een heel andere plek,

honderden mijlen van hun oorspronkelijk domi-

cilie terecht komen. Zij die zoo plotseling uit

de massa opduiken, worden door hunne nieuwe

buren vreemd aangekeken ; niemand weet van-

waar zij komen
;

zijzelve evenmin
; ja, heel

flauw zit er in hunne herinnering iets van

vechten met anderen, van wegtrekken en van

regel

kennismaking met allerhande naties

onderweg, maar historisch nauw-

keurig is dat alles niet en schier

onmogelijk mag het heeten uit de

fabels, sagen en sprookjes waarin

deze vage beelden verwerkt zijn,

iets positiefs op te diepen. Zulk

een raadselachtig volk zijn de

Herero. Zij schijnen uit het noorden

gekomen te zijn en hebben —
dit is in 't kort hunne geschiedenis

— gevochten met de Namaqua-

Hottentotten die hun, vooral om-

streeks het jaar 1840 onder Jan

Afrikaner, den voet hebben dwars

gezet. Afwisselend was er vrede en

oorlog en terecht konden de Herero

zeggen dat zij overal lagen en liepen

over het gebeente van de door

Namaqua vermoorde ouders, kin-

deren, broeders en vrienden.

Andere buren waarmede zij ook

al overhoop lagen — in Afrika is

— waren de Boeren, die in 1874

Transvaal trokken en na eene reis van

jaren, door de Kalahari-woestijn en langs

Ngami-meer bij de Herero aankwamen

;

Boeren die Daniël Veth te Hoempata

elders op de westkust ontmoette. Dat

karakter der Herero door deze onophou-

delijke onrust geleden heeft spreekt vanzelf; zij

zijn achterdochtig en liegen uit wantrouwen ; hun

geest is afgestompt en zwaarmoedigheid blijkt

uit al hun doen. Maar daartegenover staat een

zekere volharding of bestendigheid, die gunstig

afsteekt bij het veranderlijke en onberekenbare

der Hottentotten. Hun aanleg voor zingen

wordt vaak vermeld en er zijn reizigers, welke

dankbaar gedenken den indruk van het gezang

der Herero, die gezamenlijk het onder leiding

der duitsche zendelingen geleerde ,,Ein feste

Burg" of „Nun danket alle Gott" — waarom
niet het pelgrimskoor uit Tannhauser? — aan-

hieven. Uit de Kalahari-woestijn komende is

men allicht dankbaar.

De kleeding der Herero is, zooals bij de

meeste volken die veefokkers zijn, bijna geheel

van leder ; volkomen naaktheid bij volwassenen

is hun een gruwel. De vellen worden met een

dikke laag vet ingesmeerd en ook hun eigen

vel behandelen zij zoo. Dat lijkt een vieze

dat

uit

zes

het

de

en

het
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gewoonte, maar in dit klimaat is zij niet over-

bodig; de huid blijft soepel, heeft niet van

het stof te lijden, dat ginds heel gemakkelijk

huidziekten en ontsteking teweegbrengt en ook

de plotselinge afkoeling in bezweeten toestand

blijft achterwege. De hoofddeksels der vrouwen

zijn zeer bijzonder; te beginnen met het huwe-

lijk dragen zij een lederen helm, die met kralen

en schelpen versierd is en van achteren drie

stijf opstaande ezelsooren draagt. Snoeren van

ivoren en ijzeren kralen, tot een gewicht van

soms wel tien kilo, hangen aan deze muts op

den rug. Getrouwde vrouwen ziet men bijna

nooit zonder deze eigenaardige dracht
;
ijzeren

struiseier-schijfjes. Uit voorhistorischen tijd zijn

dergelijke doorboorde schijfjes, samen met

vuursteen-gereedschap in zuidelijk Algiers ge-

vonden. Het roode steenpoeder, waarmede zij

het vet kleuren dat op het lichaam wordt

gesmeerd, strooien zij ook in het haar; en dit

haar dragen de Herero naar achteren afhan-

gend in straaltjes stijf van 't vet ; de vrouwen

vinden dit nog- niet genoeg en vlechten lederen

riempjes of plantenvezels in het haar. Hunne
woningen gelijken op de hutten van Hotten-

totten en Boschjesmannen beide ; het zijn

nomaden-woningen, vluchtig gebouwd en ge-

schikt om mede te nemen. Het ideale middel-

en koperen pols- en enkelbanden worden ook

in grooten getale meegedragen, zoomede hals-

kettingen, hetzij van ijzeren kralen of van

ivoren, die wel eens als biljartballen zoo groot,

maar veelal kleiner zijn, kettingen waaraan

van alles hangt te bengelen. Goud en geel-

koper achten zij weinig. Merkwaardig is ook

het omoetombe of korset-achtige lijfje der

Herèro-vrouwen dat het bovenlijf bedekt en

uit dertig tot vijftig samen verbonden kettingen

bestaat van afgeronde en aan pezen geregen

punt van den stam is het vuur, dat steeds

moet blijven branden en dat medegenomen
wordt bij verandering van woonplaats en ge-

deeld wordt wanneer de stam zich splitst. Het

voedsel bestaat hoofdzakelijk uit melk, waarvan

de Herero dagelijks van vijf tot negen liter —
en dan meestal zure ! — drinkt, en daarbij

aardnoten eet
;

dagelijks vee slachten voor

voedsel is bij hen niet bekend; alleen als er

vreemdelingen komen of als er een feest is

wordt er geslacht en dan blijft er van het rund
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Groep iïerero.

niets over dan het volstrekt ongeniet- d. w. z.

het onkauwbare. Het geringste schijntje van

roostering is hun al genoeg om het vleesch

eetbaar te doen zijn. Het verteringsvermogen

dezer menschen moet verbazend wezen, al

even groot als hunne kieskeurigheid klein is.

Er zijn een aantal kenteekenen die het ver-

moeden reden van bestaan geven, dat de

Herero tot de volken gerekend moeten worden

die achteruit gegaan zijn, een aantal vroeger

bezeten kundigheden verloren hebben. Zoo

kenden zij vroeger geen landbouw, geen tabak

;

een kleine veertig jaar geleden was het snuiven

en rooken, dat door heel zuid-Afrika algemeen

verspreid en vooral bij hunne noordelijke buren

een zoo sterk ontwikkeld gebruik is, hun vreemd.

Wij gaan nu een verdieping hooger klimmen

in Afrika, waar de bewoners ook nog tot het

Bantoe-volk behooren, en zullen een en ander

mededeelen over de meer noordwaarts huizende

menschen van dit ras; het uitgangspunt is de

Portugeesche oostkust en vandaar kunnen we

met een breeden noordwestwaarts gerichten

zwaai de Golf van Guinea bereiken.

Ter plaatse van Mocambique ligt een terrein

waar in de io r1e en n de eeuw reeds factorijen

van de Arabieren aanwezig waren, en toen

de Portugeezen onder Vasco da Gama in 1498

in de baai van Mocambique kwamen, vonden

zij daar Arabische handelsvaartuigen die er

sedert lang zaken kwamen doen. Later is

Mocambique — wat het nog is — een Portu-

geesche kolonie geworden, die met het eveneens

Portugeesche Angola op de westkust verbon-

den was of daarvan gescheiden was — al naar

men 't nemen wil — door een moot van Afrika,

die de Portugeezen ook als hun eigendom be-

schouwden en die zij ook wel bereisd, echter

te weinig onderzocht hebben. Er was geringe

opgewektheid tot meer en beter weten en de

enkele tochten die er in het binnenland onder-

nomen werden, leidden tot niets en geraakten

in vergetelheid. Toen in 1842 de gouverneur
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van Lourengo Marquez vermoord en het fort

aldaar door de Zoeloe verwoest werd, bereikte

dit bericht een vol jaar later Mogambique,

over .... Brazilië. Dit teekent den toestand.

Omstreeks het jaar 1880 kwam er leven in

Afrika, eene soort levendigheid die men waar-

neemt als menschen iets aan het deelen zijn

;

Portugal deed ook mede en in het Boletim

van het aardrijkskundig genootschap te Lissabon

kan men polemische en historische artikelen

vinden over de werkzaamheid van Portugal als

koloniale mogendheid
;

werkelijk pakte men
toen het onderzoek van het achterland wat

beter aan; maar het was te laat; wij hebben

al verteld van de vestiging van Engelsche

kolonisten in het zuiden van Nyassa-land en

van de overeenkomst van 1 891 , die aan de

Portugeesche bezittingen ter oostkust zulk een

langgerekte gedaante gaven. De ofhciëele naam
van die bezitting is sedert 30 September van

dat jaar Estado d'Africa Oriental, bij welken

naam men echter niet aan een onafhankelijken

staat mag denken. Het bezit berust eigenlijk

bij een vijf-en-twintig particuliere maatschap-

pijen, die van het land halen wat zij kunnen

en die het min of meer besturen. Het gezag

heet te berusten bij een voor drie jaren

aangestelden koninklijken gouverneur-generaal,

die thans te Lourengo Marquez resideert, dat

verreweg de belangrijkste haven der kolonie

geworden is. Vroeger was Mogambique de

hoofdplaats, maar tegenwoordig is het dat

nog maar alleen voor het noordelijk van de

Zambesi gelegen gebied. Onder dien gouverneur

staan in de verschillende distrikten inlandsche

hoofden. Van het zuiden naar het noorden dit

Portugeesche gebied doorloopende. dat door

800.000 menschen bewoond wordt, vindt men
vooreerst de Delagoa-baai die den Portugeezen

in 1878 door Mac Mahon als scheidsrechter

toegewezen werd, de beste baai van oost-

Afrika, zonder verzandingen van de rivieren

die er in uitmonden, de Mapoeta e. a. Hier

eindigt — of begint — de van de Kaapsche

goudvelden en van Johannesburg en Pretoria

komende spoorweg, die in den oorlog van

1899— 1900 voor de van zee afgesneden

Boeren zulk een overwegend belang had. Hier

ligt Lourengo Marquez met een groote han-

delsbeweging, voornamelijk reusachtig transito-

verkeer. De omgeving van Delagoa-baai is niet

gezond, maar veel ongezonder nog is het

daaromheen liggende Gasa-land, een heete,

deels moerassige, deels zandige streek, met
koortsen en de voor vee zeer nadeelige tsetse-

vliegen. Dat de Hollanders recht op de baai

zouden hebben wordt door enkelen beweerd

;

de O. I. Compagnie heeft er eene factorij

gehad in 1721, nadat Portugal in 1692 de

vestiging verlaten had ; een smaldeel met

eenige troepen nam bezit van de baai, bouwde
er een fort en begon er handel te drijven met

de inlanders ; maar niettegenstaande men des-

tijds nogal slag had om avantageus te werken

bleven de uitkomsten onbeteekenend en niet

in verhouding tot de groote offers die de

koortsen er van de blanken eischten
;
omstreeks

1830 heeft de Compagnie de nederzetting ver-

laten.

Gasaland is nog weinig ontwikkeld, want de

havens lnhambane en Sofala hebben geene

gemakkelijke verbinding met het achterland,

lnhambane, waar met ongeveer 3000 Kaffers,

Arabieren, Indiërs en Parsen, maar weinige

Portugeesche ambtenaren wonen, ziet er aardig

uit met zijne huizen midden in de palmbosschen

gelegen. Sofala, een al uit de oude Portugee-

sche koloniale geschiedenis bekende plaats en

waarschijnlijk reeds van belang in voorhistori-

schen tijd, heeft een luttel vertier en is als

maritieme stad opgevolgd door het iets noor-

delijker, aan den Poengwe-mond gelegen Beira,

dat tot het goudrijke Masjona-land staat als

Lourengo Marquez tot Transvaal ; ook van

Beira loopt een spoorweg landwaarts. Sofala

had in den aanvang der 19de eeuw meer dan

1000 blanke inwoners, maar allengs is het

achteruit gegaan en toen in 1877 de slavernij

afgeschaft werd, was het met Sofala gedaan,

want slaven waren het handels-artikel. Een
aantal jaren geleden gaf onder den titel Apon-

tamentos de um Ex-Governador de Sofala,

een vroegere gouverneur, eene beschrijving

van het distrikt, waarin eene afbeelding vóór-

komt van het Palacio do Goverrto, eenige

stroohutten, iets grooter dan die van de Negers,

maar niet veel beter.

Aan de monding van de Zambesi ligt Qui-

limane, dat thans voordeel trekt van de exploi-

tatie van het daarachter gelegen Engelsch

Nyassa-land, en ivoor, aardnoten, kopal, sesam

en kaoetsjoek uitvoert, maar door het ongun-
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stige klimaat en den slechten toestand van het

vaarwater wordt belet iets groots te worden.

En verder in het Zambesi-dal de bekende

plaatsjes Senna, Tete en Soembo ; Senna met

zijn koortsen en soms heelemaal als van de

wereld afgezonderd ;
Tete, wel in de nabijheid

van kolen- en ijzergroeven gelegen en vroeger

nogal levendig door handel in stofgoud en

ivoor, maar langzaam vervallen; en Soembo,

niet dan af en toe door blanken bezocht, aan

den linker-Zambesi-oever, waar de schoone

Loangwa-rivier zich in de Zambesi stort;

de verste Portugeesche nederzetting in het

binnenland van Mogambique. Van hier zijn er

wel Portugeezen ten behoeve van den handel

dwars door Afrika naar hunne provincies

Angola en Mossamedes op de westkust gereisd.

Maar dat doen zij nu niet meer. Zelfs hebben

zij Soembo weer heelemaal verlaten, maar toen

Engeland even opkeek was het dadelijk weer

door de Portugeezen bezet. Bezet, althans in

naam, want er wonen meer rhinocerossen dan

menschen die men zoogenaamde blanken zou

kunnen noemen. Ja, de bevolking op deze

kust is nogal gemengd. In Senna ziet men,

behalve inlanders en eenige Indiërs, bijna uit-

sluitend halfbloedigen, filhos da terra, of zonen

des lands, waaronder een aantal degradados

of bannelingen, uit den tijd toen Portugal hier

zijne boefjes neerzette, die thans naar Timor

gaan. Ook de stad Mogambique zelve, die op

een klein koraal-eiland ligt, heeft grootendeels

de beteekenis verloren die zij vóór de Portu-

geesche periode schijnt bezeten te hebben ; er

woonden enkele jaren geleden 5000 menschen,

waarvan 500 blanken en verscheidene honderden

Indiërs. De handelsbeweging gaat snel achteruit

en bedroeg in 1902 niet veel meer dan een

derde van die in het vorige jaar. Twee van

de belangrijkste handelshuizen in Mogambique
zijn opgeheven en zelfs de Engelsch-Indische

kooplieden kunnen niet meer rondkomen. Onder

de voornaamste oorzaken van dezen ongunsti-

gen toestand worden genoemd de onrust in

het binnenland, dat reeds op een twintig

kilometers van de kust voor den handel ge-

sloten is, vermindering van den regenval en

dientengevolge gebrek en dus weinig koop-

kracht onder de bevolking, nog verergerd

door de sprinkhanenplaag.

Er liggen op deze kust nog meer goede havens

maar zij worden niet gebruikt; het Portugee-

sche bestuur is weinig energiek en bezit blijk-

baar niet de kracht om de kust eervol te

verlaten. Men heeft er koffie geplant, suiker,

tabak, annanas, palmen, rijst, sesam en papa-

vers, maar alles — door gebrek aan kapitaal

en geschikte werkkrachten —
- op te kleine

schaal om er voordeel van te hebben. Ivoor

en stofgoud, timmerhout, kopal en kaoetsjoek

worden van hier uitgevoerd, en kolen en ijzer

levert ook hier de bodem. Zeker is een groot

gevaar voor de ontwikkeling van handel en

verkeer het geringe aanzien dat de Portugeezen

genieten bij de inlanders. In Gasaland huizen

menschen die gedeeltelijk tot de Zoeloe, voor

een ander deel tot de Betsjoeanen naderen

;

en te midden van deze wonen kleurlingen die

meer op Negers dan op Portugeezen gelijken

en soms tot distriktshoofden gekozen worden;

en verder Indische kooplui. Niet ver van de

oude plaats Zimbabye, waar overblijfsels van

eene lang verdwenen cultuur gevonden zijn,

wonen de Balempa, die eenige overeenkomst

met Semiten bezitten, welke gelijkenis aan-

leiding gegeven heeft tot hypothesen omtrent

het volk dat daar vroeger zou gewoond en

gewerkt hebben. Ook ten noorden van de

Zambesi is de invloed der Zoeloe nog merk-

baar, maar tot de Zoeloe behooren daarom

de hier wonende Makoea of Wakoea en de

Wayao niet. Onophoudelijk hebben rooftochten

van de sterkeren in het gebied der zwakkeren,

ondanks het Portugeesche bestuur, goed be-

volkte streken in woestenijen veranderd. De
Wayao hebben zich in den loop ter I9de eeuw

uit hunne nederzettingen tusschen de Rovoema
en de Loedjenda meer zuidwestwaarts naar

het Engelsche gebied verplaatst. Zij vormen

een middenstand tusschen de vreemde hande-

laars aan de kust en de bevolking der binnen-

landen en hebben van beide de eigenaardig-

heden overgenomen, zonder daarom het oude,

waartoe ook het menscheneten behoort, nog

geheel van zich af te schudden. Tot de groep

der Wakoea behooren zeer uiteenloopende

stammen, zoowel tamelijk beschaafde als waar-

schijnlijke anthropofagen. Groote staten of rijken

liggen er in dit binnenland niet; en ofschoon

deze omstandigheid den Portugeezen gunstig

was, is het hun toch nooit gelukt het binnen-

land tot onderwerping te biengen. Van het
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Portugeesch bestuur wilde men niets weten en

zelfs aan de kust, op geringen afstand van de

havens, werden de Portugeezen vaak niet als

de heeren des lands behandeld. Wel hebben

nu en dan personen met kennis en doorzicht

getracht plannen te ontwerpen voor een betere

exploitatie van het land, nog niet lang geleden

Mouzinho de Albuquerque, maar steeds staat

men weer voor het euvel dat blijft, gebrek aan

geschikte handen en aan klinkende munt.

Tusschen de groote meren en de kust hebben

de Bantoe-volken zich eenmaal krachtig ont-

wikkeld en van hier zich verspreid naar het

zuiden en naar het westen. Wij naderen hier

het gebied van de noord-oost-Afrikaansche

gemengde- en overgangsrassen, van de Galla-

en Somali-volken en de talrijke stammen aan

den Boven-Nijl; daarbij komen nog de Abes-

syniërs zich geografisch aansluiten. Eenige

Bantoe-stammen, zooals de Soeaheli, zijn ge-

heel Arabisch geworden en omgekeerd heb-

ben noord-oostelijke Afrikanen zooals de

Wahoema, in de streek tusschen de meren,

de zeden en gebruiken van de door hen

overheerschte Bantoe aangenomen. De Soea-

heli of eigenlijk Wasoeaheli, d. i. bewoners

van de sahel of kust, bewonen hoofdzakelijk

de kuststrook van Duitsch oost-Afrika, zijn in

hun doen en laten Arabieren geworden en,

althans naar het uiterlijk, Mohammedanen, en

vinden zich veel voornamer dan andere niet

gearabiseerde bewoners van het binnenland.

Zij zijn dragers bij de handelskaravanen, drijven

zelf handel en men vindt hen als zoodanig

tot diep in het achterland. Hunne taal, het

Kisoeaheli, is een soort handelstaal voor de

geheele kust geworden, waarvan de kennis voor

reizigers en ambtenaren in die streek bijna

noodzakelijk is.

In het binnenland blijven nog te vermelden

de Wanyamwesi, bewoners van het landschap

Oeniamwesi ten oosten van het Tanganika-

meer en als dragers en arbeiders nuttige men-

schen ; echte Bantoe-negers en gemakkelijk van

andere stammen te herkennen
;
tamelijk groot

en slank, en fijn gebouwd ; met stevige spieren

en kleine en smalle handen en voeten ; een

reiziger die gelegenheid had hen goed op te

nemen vergelijkt hen met levend geworden

bronzen beelden. Zij kunnen het werk lang

volhouden, ook op lange en moeilijke marschen.

Hunne huidkleur is donkerbruin, met variaties

van licht-koffiekleurig (meestal alleen bij de

vrouwen) tot zeer donker bruin, nooit tot zwart.

De Wanyamwesi vijlen de tanden en tatoeëeren

zich — als kenmerk van den stam — met bus-

kruit strepen op voorhoofd en slapen ; hunne
vrij povere kleeding bestaat uit kleine vellen

Soeaheli-meisie.

van geiten en antilopen of van wilde katten

;

alleen de hoofden en de aristocratie dragen

leeuwen- en panterhuiden. Zij bewonen vier-

hoekige, versterkte hoeven, die, tot dorpen

vereenigd, meestal aan den rand van het bosch

of op een waterrijke plek aangelegd worden

;

zoowel mannen als vrouwen bewerken den
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Dsjagga-meisje.

akker. Het hoofd is bezitter van den grond

en geeft dien aan zijne onderdanen ter be-

werking; wanneer een stuk land uitgeput is,

gaat men een ander ontginnen, zoodat het

bosch steeds kleiner wordt. Verder houden zij

kudden van runderen, schapen en geiten en

ook hoenders ; de melk wordt gedronken en

voor de bereiding van boter gebruikt, die de

spijzen voor hen die niet tot de Wanyamwesi
behooren, oneetbaar maakt. De industrie gaat

niet verder dan het vormen van aarden potten

e. d., matten en andere gewone dingen. Het

familie-leven is zeer los; iedere man kan een

onbeperkt aantal vrouwen nemen. Voor de

jacht hebben deze menschen een hartstocht;

vroeger werden er veel olifanten gejaagd, maar

deze zijn er nu bijna uitgestorven ; Afrika raakt

langzamerhand uit zijne dieren : de opgestopte

giraffe in het museum in Natal is een exem-
plaar dat in den dierentuin te Berlijn overleed.

Men bezigt voor de jacht vergiftige pijlen,

geweren die de dieren zelve doen afgaan,

en kuilen. Soms houdt men groote drijfjach-

ten op een ontwoud stuk land, waar, aan-

gelokt door het jonge, pas opgeschoten groen,

veel wild vertoeft ; een plek die dan met
netten afgezet en door boogschutters omgeven
wordt. De Wanyamwesi zijn zeer reislustig

;

ongeveer een derde van de mannen gaat ieder

jaar als handelaars en dragers naar de kust,

niet genoeg dus om het dorp als ,,Weiberdorf"

achter te laten, en deze periodieke trek is al

van 1825 af in zwang. De Wanyamwesi-dragers

zijn onverstoorbaar vroolijk en luidruchtig en

verbazend sterk en taai.

Kan men de Wanyamwesi gerust een tevreden

en als het niet aangevallen wordt, vreedzaam

volk noemen, anders is het met de Wahehe,

ten zuidoosten van de vorige wonende en door

hun aanval op de expeditie van Zelewski in

Augustus 1891 bekend; en in 't algemeen

hebben zij het onderzoek van deze streek, tot

aan den Kilima-ndjaro — de populairste berg

van heel Afrika — in het oosten zeer be-

moeilijkt. Eerst door het ten onder brengen

van het gevaarlijke en machtige Wahehe hoofd

Qoeawa is aan den last dien Duitsch-oost-

Afrika van dit volk ondervond voorloopig een

einde gemaakt, maar steeds is oppassen nog

de boodschap. Het is een ruw, onvriendelijk

en onaangenaam soort menschen, evenals het

land dat is waar zij wonen, maar daaraan

hebben hunne rooftochten veel schuld. Zij

vertoonen niet het eigenlijke Negertype en

hunne huidkleur wordt nu eens als zwart, dan

als lichter, zelfs als roodachtig beschreven.

Verminkingen van het lichaam en tatoeage

waren nog tijdens Burton hier reisde in zwang,

maar schijnen later uit de mode te zijn gegaan.

Met de geschiedenis der Kafferstammen toont

de historie der Wahehe menige overeenkomst,

hoewel zij niet zoo nauw verwant zijn met

de Zoeloe als soms beweerd wordt ; hunne

taal brengt hen veeleer nader tot de volken

van Oenyamwesi, Oegogo en Oesagara. Eerst

omstreeks 1 870 zijn de Wahehe door Makinga,

een ondernemend aanvoerder, omgeschapen

tot een geducht volk van krijgslieden ; en hun
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aanpassings-vermogen blijkt uit het feit, dat zij

reeds in 1879 op reizigers den indruk maakten

alsof zij reeds eeuwen en niet sinds jaren in

het land tusschen het Nyassa-meer en Oegogo

woonden, zoo goed georganiseerd was alles.

Van de Zoeloe hebben zij de gevaarlijke

Zoeloe-speer en den eigenaardigen, onkenbaar

makenden krijgstooi overgenomen, die dan

door andere, veeleer vreesachtige stammen ter

beschutting wordt nagemaakt. Van bovenge-

noemden Qoeawa wordt verteld, dat hij zulk

een lans door een rund kon werpen. Iets

bijzonders voor oost-Afrikaansche volken zijn

de nachtelijke aanvallen der Wahehe
;

zij

wonen niet in gesloten dorpen, houden vee

en hebben bij hun krijgswerk nog tijd voor

land-, beter tuinbouw; en de vruchten die

zijzelve niet telen kunnen, ruilen zij voor

honig, ivoor en slaven. Alles bij elkander

behooren de Wahehe tot de wilde en roof-

gierige, maar niet onbeschaafde volken, die

in sommige opzichten vrij goed ontwikkeld zijn.

Ook een echt Bantoe-volk zijn de Dsjagga,

wier land in 37 miniatuur- staatjes verdeeld

is, waarvan de voornaamste Marangoe, Mosji en

Kibosjo zijn. Het is, wat grootte betreft, een

middelmatig slag menschen, langschedelig en

bruin van kleur ; een levendig volk, vroolijk en

vriendelijk, maar zinnelijk, onbetrouwbaar en

wantrouwend tevens. Den Europeanen zijn zij

niet sympathiek, maar wat hun goed lijkt van

de Europeesche beschaving nemen zij gaarne

over. Het is zeer geraden voorzichtig met hen

te zijn. In Kibosjo wonen voortreffelijke zwaard-

vegers. Afgesloten dorpen ontbreken ook hier ;

men woont er als op een landgoed met ba-

nanen beplant en grenzende aan dat van den

buurman ; en de grootere plaats van het hoofd

vormt zoowel het meetkunstig als het sociale

middelpunt van den stam. De hutten zijn van

stroo en bladeren en halfbolvormig, maar aan de

punt een beetje toegespitst ; de bovenkant van

de deur reikt een volwassen man tot aan de

borst, maar ook in den huishouw valt reeds

De Volken der Aarde. II.

Dsjagga-meisjes.
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Leerlingen van een zendings-school, Oeganda.

de invloed van de kust waar te nemen. De
landbouw staat er op een zeer hoogen trap van

ontwikkeling ; er wordt druk geïrrigeerd en

daarbij is de verdamping er zeer sterk, zoodat

in den drogen tijd maar weinig water dat van

de bergen poogt te komen, de vlakte bereikt.

Dorpen en wegen worden nauwgezet in orde

en schoon gehouden en door hunne werkzaam-

heid hebben de Dsjagga hun mooi land tot

de bekoorlijkste streek van oost-Afrika weten

te maken.

Aan de bronmeren van den Nijl, bepaalde-

lijk aan het Victoria-meer, zetelen gemengde
rassen, half barbaarsch, half beschaafd, staatjes

vormend groot en klein, die wel den langsten

tijd geleefd zullen hebben bij de voortschrijdende

hebzucht van de Europeesche natiën. Bovenal

te vermelden zijn Oeganda, Oenyoro en Ka-

ragwe
;
Oeganda ligt ten noord-

westen van het Victoria-meer,

is het meest bekende en het

voornaamste ; ten zuidwesten

van het groote meer: Karagwe,

terwijl Oenyoro tusschen Oe-

ganda en het Albert-meer ligt.

In deze staten zijn onder-

scheiden een tot den Bantoe-

stam behoorende kern der

bevolking en een in aantal

geringere menigte vreemde-

lingen uit het noorden en

noordoosten gekomen, die

veelal kortweg Wahocma ge-

heeten worden, d. i. menschen

uit het noorden, maar die

waarschijnlijk op verschillende,

ver uit elkander liggende en

thans niet meer vast te stellen

tijpstippen hier aangekomen

zijn. Of er eenmaal een groot

Wahoema-rijk bestaan heeft,

met Oenyoro als centrum, dat

vervallen is ; of er altijd ver-

scheidene rijkjes naast elkander

voortgeleefd hebben — het

is niet met zekerheid bekend.

Wat nog heden ten dage

blijkt is de aanwezigheid van

twee,

lagen

afwijken in getalsterkte, uiter-

lijk, taal, ontwikkeling en sociale positie.

De immigranten zijn gewoonlijk lichter van

kleur dan de numeriek sterkere en donkere

overheerschten en vertoonen duidelijk het

Hamitische type ; maar de overgangen zijn

heel talrijk, waardoor de Bantoe op de Wa-

hoema en deze op de Bantoe gaan gelijken.

De Wahoema zijn voornamelijk herders, de

inlanders ijverige landbouwers. De Hamitische

herders-adel woonde in de Wahoema-landen

afzonderlijk in zeer kleine dorpjes en boven-

dien zijn de koningen en de meeste opper- en

andere hoofden Wahoema. In de landen door

de Wahoema beheerd, zijn de oude talen der

oorspronkelijke volken in de zuidelijke streken

zuiverder bewaard gebleven dan in de noor-

delijke. In de meeste landen van het gebied

tusschen de meren, het Afrikaansch Interlaken,

minstens twee, volks-

die goed van elkander
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spreken overheerschers en

overheerschten hetzelfde Ban-

toe-dialekt, namelijk het Kin-

yoro, de taal van Oenyoro.

De VVahoema hebben hun

eigen taal al lang verloren.

Emin Pasja, die in dit gebied

een algemeen bekende per-

soonlijkheid was, meent dat

in oude, maar niet bijzonder

veraf liggende tijden al de

tegenwoordige Wahoema-lan-

den een groot geheel ge-

vormd hebben, onder den

naam Kitwara ; toen zouden

er twee hoofden geweest zijn

die het gezag deelden, een

in Oenyoro en een in Ka-

ragwe ; de overblijfsels van

de oude bevolking van dezen

staat zouden nog te herken-

nen zijn in thans levende groepen. een millioen menschen, waarvan er veel meer
Het rijk Oeganda, dat aldus genoemd wordt tot het vrouwelijk dan tot het mannelijk ge-

door de Wanyamwesi en door het kustvolk, slacht behooren, een feit dat door de vele

maar Boeganda door de inboorlingen, herbergt oorlogjes voldoende verklaard wordt. Overigens

Nubische politie-soldaten in Oeganda.

Vrouw en man van Oeganda.





BANTOE-NEGERS. 69

moet 't er aangenaam wonen zijn ; het rijke

land voedt overvloediglijk zoowel heeren als

ondergeschikten. Al behoeft het nog niet waar

te zijn wat Stanley van den Oegandaschen

boer zeide, dat hij het ideale geluk waarnaar

alle menschen streven deelachtig werd, toch

is er reden tot tevredenheid bij rijkelijken

en geregelden oogst. Hoe Oeganda tot zulk

een bijzonderen staat te midden van de Wa-
hoema-rijken kwam, vertelt de sage aldus : Acht

geslachten, misschien nu al weer langer ge-

leden was Oeganda de tuin der Wahoema van

Oenyoro, dien de inboorlingen voor hunne

meesters moesten bearbeiden. Toen kwam er

een jager, Oeganda geheeten, met vrouw, hond,

speer en schild, en hij jaagde op den linker-

oever van de Katonga, en met zóóveel geluk,

dat al de menschen tot hem gingen, vragende

om vleesch. Tot den vreemdeling zeiden zij

:

„Wat geven wij om onzen koning die zóó ver

weg woont, dat als wij hem een koe zenden als

schatting, het dier onderweg 't eene kalf voor en

het andere na ter wereld brengt en nog altijd niet

op zijn bestemming aangekomen is." Zoo werd

de vreemdeling koning en hij noemde zichzelf

Kimera en het land met zijn eigen naam
Oeganda. Op een steen toont men nog de

sporen van vrouw, hond en speer. Hij was een

groot hervormer, liet wegen leggen door het

land, schepen bouwen in plaats kano's, liet

zich een paleis inrichten, met een luisterrijken

hofstoet, en welvoorzienen harem - - kortom
hij was de stichter van al datgene waardoor

Oeganda zich thans nog boven de landen in

de buurt onderscheidt.

De regeeringsvorm in Oeganda was een

beperkt monarchale, want er stonden naast

den koning drie hoofden, die op het bestuur

grooten invloed hadden, zonder te beperken

de vrijheid des konings om over leven en

dood zijner onderdanen te beschikken. Koning
Kabaka, ongenaakbaar voor het gemeene volk,

was steeds door een aantal ambtenaren om-
ringd, waarvan de drie gewichtigste de rijks-

kanselier, de hofkok en de hofbrouwer waren.

Met vier of vijf andere voorname ambtenaren

vormden dezen den hoogen raad, die met het

regentschap des rijks bekleed was. De meest

bekende onder de nieuwere koningen van

Oeganda was, tijdens de ontdekking der meren,

Mtesa, over wiens eigenschappen door reizigers

in gindsch gebied verschillend geoordeeld

wordt. Een feit is het dat hij zich zeer goed-

moedig tegenover de zending gedroeg en van

1877 af de protestantsche, sedert 1879 de

katholieke zendelingen duldde, die het heiden-

dom en den in 1860 aldaar binnengedrongen

Islam bestreden. Zijne residentie Roebaga lag

een weinig landwaarts bij de Murchisonbaai,

op een heuvel aan den noordwestelijken meer-

oever. Een breede, levendige straat, aan beide

kanten door bananen en palmen omzoomd die

de hutten der Waganda beschaduwden, voerde

daarheen. Het ceremonieel ten hove — over

de geheele wereld schijnt 't naar één model
geknipt — was hoogst omslachtig en zeer

streng : fraai gekleede hovelingen ontvingen

den vreemdeling, terwijl de muzikanten speelden

en de soldaten aantraden. Geweersalvo's wis-

selden het rumoer der trommen af. Bij de

audiënties waren soms honderden vrouwen

tegenwoordig. Mtesa stierf in 1884. Zijn op-

volger Moeanga, een fanatiek jongeling die

onder den invloed der Arabieren stond, begon

zijn woede te koelen aan de Christenen onder

zijn volk en aan de Christen-leeraars, toen

de berichten omtrent de inbezitneming van

streken langs de kust van het meer hem ter

oore kwamen; in 1885 liet hij den bisschop

Hannington en zijne helpers ter dood brengen.

Maar later veranderde hij van inzicht, trok

met de tijdelijk door Mohammedanen over-

wonnen Christenen in ballingschap, waaruit hij

in 18S9 terugkeerde. Een jaar later werd zijn

land bij het gebied van de Imperial British

East-Africa Company ingelijfd.

Oenyoro ten noordwesten van Oeganda, was

het tweede zelfstandige rijk aan de Nijlmeren,

het oudste, naar men beweert, van het geheele

merengebied, vanwaar herhaaldelijk volksver-

huizingen plaats hadden naar omliggende landen.

In het noorden grenst aan Oenvoro het voor-

malige Egyptische aequatoriaal-gebied, welks

heerschers vaak in vriendschappelijke aanraking

waren met den koning Kabrega van Oenyoro.

Later is Kabrega betrokken geweest in de on-

lusten van Oeganda, zoodat Engelsche militaire

expedities ook naar Oenyoro togen, waarbij

bleek dat de krijgsmacht van dit rijk niet zoo

goed georganiseerd was als die van Oeganda.

Thans staat ook Oenyoro onder de heer-

schappij der Engelschen.
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Lango-overste.

Tot de Oenyoro worden gerekend te be-

hooren de Lango, menschen van een twijfel-

achtige positie in het ethnografisch stelsel, nu

eens tot de Galla dan tot de Bantoe gerekend,

en waarschijnlijk een mengsel van beide en

nog anderen. Het is een zeer strijdvaardig volk,

dat lang zijne onafhankelijkheid heeft weten

te bewaren, zoodat de koningen Mtesa en

Kabrega zich met gestolen vee moesten tevreden

stellen. Het hoofddeksel van een Lango-overste

is een kunstig samengesteld gevaarte, een soort

helm, met schelpen, kralen, bosjes vederen en

trompetvormige hoorns versierd ; het hoofdhaar

is met draden wol van verschillende kleur

saamgevlochten. De vrouwen van dezen stam

gaan geheel ongekleed.

Aan den westkant van het Victoria-meer

ligt het derde rijk, Karagwe, waar de hoofden

evenzeer tot een lichtkleurigen uit het noor-

den gekomen stam behooren ; onder de

leden van dezen stam kan men bepaald

Indo-Europeesche gezichten vinden. Het

onderscheid tusschen overheerschten en

heerschers is hier bijzonder opvallend ; de

meeste onderdanen vertoonen een duidelijk

Negertype.

Het grootste gedeelte van de bevolking

dezer aan en tusschen de meren gelegen

rijkjes is eene landbouwende, en alleen de

vrouwen houden zich met dit bedrijf bezig,

terwijl de mannen aan veeteelt doen. Het

hoofdvoedsel zijn de bananen, die weinig

verzorging noodig hebben ; clan volgen als

producten van den bodem zoete aardappe-

len, boonen, kalebassen, suikerriet, sesam,

rijst, maïs, gierst, tabak, koffie en druiven,

benevens verscheidene door de Arabieren

ingevoerde groentensoorten. Het voedsel is

dus hoofdzakelijk plantaardig en vleesch

wordt er maar zelden gegeten, wel visch uit

de meren. Als huisdieren houdt men run-

deren, schapen, geiten, katten en honden.

De kudden runderen behooren meestal aan

den heerschenden stam der Wahoema

;

jacht en visscherij zijn geliefde bezigheden

en de smeedkunst, de bereiding van leder

en van boomschors voor kleeding, de scheeps-

bouw, de vlechtkunst en de pottenbakkerij

zonder draaischijf worden als handwerk

beoefend. De kleeding die in Oeganda, Oe-

nyoro en het overige merengebied gedragen

wordt, bestaat in wijde, meestal witte gewaden,

waardoor de Waganda reeds van verre een

veel netteren indruk maken als de onver-

valschte Negers. Er zij hier aan herinnerd, dat

wij ons op de noordelijke grenzen van het

Bantoe-ras bevinden, volgens sommigen zijn

wij er al overheen, en dat de vermenging

met Hamiten hier zeer merkbaar is. Gewoon-

lijk, wordt de kleeding van boombast gemaakt,

als een toga om het lijf geslagen en op den

rechterschouder vastgeknoopt. In Oenyoro is

de kleedij van dierenvellen de meer gewone,

namelijk van antilopen en geiten. Met verachting

zien de Waganda neer op de onvoldoend aan-

gekleede stammen van het zuid-oosten. Wat
zouden zij wel zeggen van onze nieuwe vrienden
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aan de Merauke, op de zuidkust van Nieuw-

Guinea?! Omgekeerd worden de Waganda en

ook de Wanyoro door de volken aan den

boven-Nijl, zooals de Niam Niam, die ook

maar een zeer kleine kleerkast noodig hebben,

uitgescholden voor wijfjesmenschen. De Ara-

bieren hebben daarenboven bij de Waganda
de Arabische dracht ingevoerd, die reeds

koning Mtesa droeg. De meerdere ontwikke-

ling der Waganda zou ook nog blijken uit

het ontbreken van de gewoonte om zich te

tatoeëeren en de tanden te vijlen ; inderdaad

een gemakkelijk verkregen brevet van be-

schaving of ontwikkeling. Een feit is 't dat

hetgeen men veelal de zedelijkheid noemt, bij

deze collet-monté-Waganda veel meer te wen-

schen overlaat dan bij de schier moedernaakt

rondloopende boven-Nijl-stammen. De wapens

dezer meerbewoners waren vroeger speren,

van meer dan twee meter lengte, ovale houten

schilden, en boog en pijlen met weerhaken;

en in lateren tijd is het schietgeweer daarbij ge-

komen, snaphanen, die de Waganda behendig

weten te herstellen en zelfs te vernieuwen.

Op het Victoria-mecr hadden zij eene formeele

Oenyoro-meisje.
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Oenyoro-meisje.

vloot van prauwen, in Stanley's tijd nog vijf-

honderd, sommige voor veertig soldaten en

roeiers ingericht, zoodat een heele armee met die

vloot kon vervoerd worden. De soldaten moch-

ten de etiquette betreffende de kleeding schenden

en droegen alleen een schortje. Een leger van

duizend man stond geregeld onder de wapenen,

ter bewaring van de orde en voor de veilig-

heid des konings. Vóór het uittrekken zwoeren

al de manschappen trouw aan den koning;

vele vrouwen trokken mede uit. Sneuvelde

de koning of de opperbevelhebber, dan gold

de slag door zijne partij als verloren. Burger-

I oorlogen hebben in de laatste periode zijner zelf-

' standigheid het land duchtig geteisterd. Op
de levenswijze dezer menschen viel — ook

ongerekend het vechten — nogal wat aan te

merken. Koning Mtesa gaf een slecht voor-

beeld en hield van vijf- tot zevenduizend

vrouwen ; voor de armen bleven er zoodoende

te weinig over. Menschenoffers waren aan de

orde van den dag ; vele Christenen hebben

daar van hun geloof weinig genoegen beleefd.

Mtesa ging nooit uit zonder beul ; en nog in

1888 was het gewoonte menschen te offeren
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als de koning naar gedroomd had of zich

onwel gevoelde. Lief land was ook dit

In 1824 heeft een Engelschman al getracht

vasten voet te krijgen op de oost-Afrikaan-

sche kust door een stuk land bij Mombassa

op het eiland Pemba onder Engelsch protek-

toraat te stellen; maar de regeering is daarop

niet ingegaan, en eerst in 1884, toen Duitsch-

land ginds als koloniale macht begon op te

treden, kwam Engeland dra weer aanzetten.

Bij een Duitsch-Engelsch verdrag van 1 No-

vember 1886 werden de grenzen van beide

invloedsferen vastgesteld, en een nadere over-

eenkomst, in 1890 gesloten, regelde het bezit

ter kuste in dier voege, dat aan Engeland het

gezag bleef over het eiland en de stad Zanzibar,

sedert vierhonderd jaar de hoofdplaats van

den oost-Afrikaanschen handel, verder over

het eiland Pemba en het vruchtbare en mooi

gelegen Oeganda ; zoodat de Britsche heer-

schappij zich op het vasteland sedert uitstrekt

over het gebied tusschen den Indischen Oceaan
en het Victoria-meer, met nog niet goed vast-

gelegde grenzen ten noorden, en over de

landschappen Oeganda, Oenyoro en hunne

omgeving. De Imperial British East Africa

Company, in September 1888 met een

koninklijk charter begunstigd, begon haren

arbeid bij Mombassa, zond expedities het

binnenland in, liet wegen aanleggen en

spoorwegplannen maken. In 1890 breidde

de maatschappij hare werkzaamheden uit

over Oeganda, omdat de streek tusschen

de kust en de meren niet erg aan de ver-

wachtingen voldeed, en men in Oeganda
een produktiever land dacht te vinden. Zoo

j
was het ook, maar tevens vond men er de

bevolking in beroering ter zake van den

over de geheele wereld ruzie stichtenden

godsdienst; de koning helde toen juist over

naar de katholieken. Aan de Engelschen

gelukte het met driehonderd man de rust

voorloopig te herstellen, maar in 1892

ontstond er tusschen protestanten en katho-

lieken opnieuw oneenigheid, die nogmaals

uit den weg geruimd werd. De maat-

schappij bleek echter over niet voldoende

middelen te beschikken om het ver bin-

nenwaarts gelegen Oeganda te behouden,

en zij besloot het los te laten ; maar

hierop volgde in Engeland zulk een

krachtig protest, dat de regeering in 1894

Oeganda overnam; het volgend jaar geschiedde

hetzelfde met het overige en stond de maat-

schappij al hare rechten in oost-Afrika aan

den Engelschen Staat af. Van 1886 af wordt

nu het Oeganda-protectoraat onderscheiden

van het oost-Afrika-protektoraat, dat de rest

van de bezittingen op het vasteland omvat,

met de haven Mombassa tot hoofdstad. Met

deze verandering was daarom de rust in

Oeganda niet hersteld. Men had een aantal

van de vroegere soldaten van Emin Pasja in

dienst genomen, flinke soldaten, maar fana-

tieke Mohammedanen die altijd bereid zijn

om 't een Christelijke regeering lastig te maken;

in 1897 sloegen zij aan het muiten en alleen

aan de tijdige aankomst van troepen uit Indië

en aan de spoedige hulp van de Duitsche

buren was het te danken dat de muiters in

bedwang konden gehouden worden. Er werd

hevig gevochten en eerst in 1898 ging men
den opstand als geëindigd beschouwen ; ten

onrechte, want daarna hebben de Engelschen
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weder gewapenderhand moeten optreden tegen

den dubbelzinnig doenden koning Moeanga van

Oeganda en zijn buurman Kabrega van Oe-

nyoro ; maar nu schijnt het toch met de zelf-

standigheid van deze rijkjes voor goed gedaan

te wezen. Ondanks den strijd tusschcn pro-

testanten, katholieken, Mohammedanen en

heidenen heeft Oeganda zich in enkele op-

zichten ontwikkeld, omdat de Waganda een

ontvankelijkheid toonen voor het gemak en

het nut, die men gewoon is aan enkele uitingen

van de Europeesche beschaving toe te dichten

;

zoo heeft de kennis van lezen en schrijven zich

snel verspreid en de Europeesche manier van

vechten is mede door de inlanders overgenomen.

Ook in de streek tusschen de meren en de

kust zijn konflikten en pogingen tot opstand

niet uitgebleven en nog niet lang geleden

moesten plunderende Somali over de Joeb

teruggejaagd worden. De vestiging van Engel-

sche posten en de aanleg van den Oeganda-

spoorweg zijn aan een grootere rust in den

lande ten goede gekomen. Voor Engeland is

de vraag of Oeganda en de oostelijker gelegen

landen veel zullen opbrengen bijzaak ; hoofd-

zaak is de strategische beteekenis van dit

bezit. Een levensquaestie voor Engeland is

de ongestoorde verbinding met Voor-Indië

;

en de mogelijkheid dat de weg door de

Roöde Zee eenmaal versperd wordt, doet

angstig uitzien naar een andere verbinding

langs welke men zich onafhankelijk van

anderen kan bewegen. Zulk een andere

weg kan worden de, trouwens niet zoo

eenvoudige, aansluiting van de Nijlroute

over Khartoem naar het Victoria-meer aan

een lijn naar den Indischen Oceaan. Deze
Oeganda-spoor is nu zoo goed als voltooid

;

de trein rijdt voorloopig tweemaal per week ; :

de lijn begint te Kilindini, op het eiland

waar ook de stad Mombassa ligt en komt
door overbrugging van de Makoepa-straat

op den vasten wal
;

zij stijgt vandaar tot

een hoogte van 2500 meter boven de zee,

en daalt dan weder tot ruim 1 100 meter,

waar zij den oever van het Victoria-meer

bereikt; omstreeks halverwege de kust en

het groote meer blijft zij op een hoogte

van 1500 meter, over eene lengte van

ruim 400 kilometer. De spoorwijdte be-

draagt één meter en het zijn meerendeels

De Volken der Aarde. II.

Indiërs die aan de lijn gewerkt hebben.

Het punt waar de spoorweg den noord-

oostelijken oever van het Victoria-meer bereikt,

Port Florence aan de Oegowe-baai in de

provincie Kavirondo, is sedert Februari 1 897 door

een stoomboot-lijn over het meer met Oeganda
verbonden. De reiziger die met den Oeganda-

spoorweg dwars door het oost-Afrikaansche

protektoraat rijdt — aldus schrijft een oogge-

tuige — zal vier dingen opmerken ; ten eerste

dat de grond er over het algemeen zoo

goed uitziet ; ten tweede dat hij bijna nergens

bebouwd wordt ; dan dat er zoo weinig water

stroomt in de kleine rivieren die hij passeert;

ten slotte dat de bevolking zoo weinig talrijk

is. Hij zal uit het raampje van zijn wagen

zeker meer zebra's, antilopen en struisvogels

zien dan menschelijke wezens. Het klimaat

van het protectoraat wijzigt zich, zooals van-

zelf spreekt, met de hoogte van de streek

boven de zee ; het land ligt binnen 5 graden

ten noorden en ten zuiden van den aequator

en men zou niet gelooven, dat in het hartje

van de tropische luchtstreek een klimaat ge-

Prinses van Oenyoro.
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Bespreking in Kikoejoe.

vonden wordt zoo aangenaam als het klimaat

van een groot deel dezer Engelsche bezitting.

Dicht bij de kust daalt de thermometer bij uit-

zondering beneden 21
0
C. en rijst zelden boven

32
0

; hier is het kiimaat vochtig en afmattend.

Maar in de hoogere streken, bv. op 1500 meter

of hooger boven de zee, heerscht een heel ander

klimaat; daar wijst de thermometer zelden

meer dan 26 0 aan en dikwijls daalt het kwik

beneden i6°, soms tot 4-i
0

. En dit gedeelte

zou voor de nederzettingen van blanken het

geschiktst zijn. De regenval, die een belang-

rijke factor is bij het berekenen der vooruit-

zichten van den landbouw, bedraagt ongeveer

104 centimeters jaarlijks aan de kust en 94
in de hooggelegen landstreek. Aan den oever

van het Victoria-meer, op ruim 1 100 meter boven
de zee, is de regenval belangrijker, tusschen

130 en 160 centimeters. Welke land- en tuin-

bouw-produkten Britsch oost-Afrika zal kunnen

voortbrengen? Kokosnoten, mangga, sinaas-

appelen en citroenen groeien aan de kust

;

ananassen, maïs, rijst en bataten worden er

verbouwd en in het binnenland zijn gierst,

aardappelen en maïs de voornaamste produk-

ten van den grond waar geen besproeiing

plaats heeft ; de opbrengst is dan echter niet

alleen onzeker maar ook gering. Te Mombassa
worden groote hoeveelheden rijst, meel en

graan ingevoerd en de Indiërs, die aan den

spoorweg arbeidden, zijn grootendeels met in-

gevoerd graan gevoed. In de distrikten waar

de spoorweg doorheen loopt, wordt algemeen

gezegd, dat de landbouwproducten er bijna

overal in behoorlijke hoeveelheid gewonnen
kunnen worden met besproeiing, en aan de

juistheid daarvan valt niet te twijfelen ; maar

het schijnt niet vast te staan dat irrigatie in

alle gevallen onmisbaar is. Zeker worden in

de hooger gelegen landen koren, gerst, aard-

appelen, e. d. verbouwd zonder kunstmatige

besproeiing, maar de opbrengst is dan ver

beneden die van wel besproeide streken. Hier

valt nog een en ander te onderzoeken, maar

uitgemaakt schijnt het wel dat bij kunstmatige

besproeiing de vooruitzichten voor den land-

bouw in het oost-Afrikaansche protektoraat

gunstig zijn. Bij haast elk spoorwegstation,

waar iets overschiet van het voedingswater der

lokomotieven, leggen de Indische beambten

en werklieden tuinen aan, waar groenten

prachtig gedijen. Te Nairobi, waar de admi-

nistratie van den spoorweg gevestigd is, wor-

den alle Engelsche groenten geteeld, met
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besproeiing; kool, wortelen, aardappelen en

meer dergelijke zijn het geheele jaar door

beschikbaar, vooral de aardappels, die tot

dusver meest uit Frankrijk aangevoerd werden,

gedijen er uitstekend, en zullen misschien een

uitvoerprodukt kunnen worden naar de oost-

kust ; kleine hoeveelheden werden reeds naar

Natal gezonden. Hoe Engeland de zaak aan-

pakt kan blijken uit het feit, dat er te Entebbe,

de zetel van het bestuur van het protektoraat,

een botanische tuin is en dat het departement

van Buitenlandsche Zaken in den aanvang van

dit jaar (1903) eene lijst uitgaf van ,,exotic

plants of economie interest" in dien tuin

aanwezig. De groote grasvlakten, waar nu

de zebra en de antilope grazen, kunnen

overal waar irrigatie uitvoerbaar is, in bouw-

grond herschapen worden ; deze vlakten liggen

in eene gematigde luchtstreek waar Europeanen

vrij geriefelijk kunnen wonen en ook wel wat

handenarbeid verrichten. Klimaat en

bodem in dit gedeelte des lands

schijnen geschikt voor Europeesche

vruchtenteelt en wijnbouw en denke-

lijk zou men de weinige beschikbare

bronnen van besproeiing het voor-

deeligst daartoe kunnen aanwenden.

In de bovenbedoelde streek, waar

de spoorweg ruim 400 kilometer lang

op een hoogte ligt van 1 500 meter

en meer, is het land rijk, zeer schoon

hier en daar, en gematigd van kli-

maat
;
eenige gedeelten zijn met bosch

bedekt, andere open, park-achtig,

veelal welig met gras begroeid en

met boomgroepen gestoffeerd. De
streek is zoo goed als onbewoond en

biedt volgens denzelfden deskundigen

schrijver, den Europeaan een veld

voor kolonisatie aan, dat, althans wat

het klimaat betreft, bijzonder geschikt

lijkt. In het rapport over de „Agri-

cultural prospects of the plateaux of

the Uganda railway" door de Foreign

office in Juli 1902 uitgegeven, lees

ik, dat deze streek — Kikoejoe —
een klimaat heeft dat misschien door

geen enkel ter wereld overtroffen wordt,

dat niet alleen den blanke in staat

stelt er aangenaam te leven, maar ook
om er prettig te werken. De bewering

echter dat het geheele protektoraat maar be-

sproeid behoeft te worden om prachtig bouw-

land te worden, is niet voetstoots aan te

nemen. Irrigatie in het groot is hier waar-

schijnlijk niet goed uitvoerbaar en het best

zal men doen de meest belovende stukken

land uit te kiezen, en den regenval te ge-

bruiken en aan te vullen door irrigatie- werken

op kleine schaal.

Tusschen het zooeven genoemde Nairobi

en Maoe, in dat hooge gedeelte, ligt het land

waar de Zionisten zich wel gaarne zouden

vestigen, waar de nood-kolonie gesticht zou

worden, nu de kans dat zij in Palestina slagen

zullen geringer werd. Door ter plaatse bekende

personen is het plan duchtig afgekeurd en de

stichting van een half onafhankelijken Joodschen

staat in oost-x^frika of in Oeganda sterk ont-

raden, ook op grond van het feit dat het land

hier en daar door oorlogzuchtige stammen

Hoofden van Kikoejoe.
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bewoond wordt. Veel beter, heeft men gezegd,

is het om de 18,000 vierkante mijlen grond

die daar voor Europeesche kolonisatie beschik-

baar zijn, te bewaren voor Britsche kolonisten,

en de aanvragers te verwijzen naar landen

van enorme uitgebreidheid, zooals de Ver-

eenigde Staten of Brazilië. Dit is van het pure

egoïsme dat zich nooit sterker uitte dan in

onzen tijd van altruïsme. Wanneer men, zoo

spreken anderen, de Zionisten toestond wat

zij vragen, dan zou vanzelf blijken dat de

kolonisatie mis liep. En dat is weder een ander

soort liefdadigheid.

Men kan op een congres een denkbeeld

«stormachtig" toejuichen, maar de uitvoer-

baarheid van het denkbeeld bewijst die luid-

ruchtigheid niet.

In 't zuiden van den Kongo-Staat en ten

westen begrensd door Angola ligt in centraal-

Afrika een groot rijk, het Loenda rijk genoemd,

naar de Kaloenda of Baloenda, een Bantoe-

stam die aan de boven-Kassai en Loeloea

wonen, beide zuidelijke takken van den Kongo
in den tweeden graad.

Naar zijn beheerscher draagt de landstreek

ook den naam van het rijk van den Moeata

Jamvo, een titel die van den eenen koning

op den anderen overgaat; Moeata beteekent

heer en Jamvo is een eigennaam. Tot in het

jaar 1890 kon het Loenda rijk als een der

weinige stabiele rijken van Afrika aangemerkt

worden. In de i6 ,e eeuw bestond het reeds,

want toen werden er al slaven aan de kust ge-

bracht die van het groote rijk in het binnenland

vertelden. Portugeesche kooplieden zijn er om-

streeks de helft van de I9de eeuw heengereisd
;

Engelschen, Duitschers en Belgen zijn hen

gevolgd. Vaste grenzen heeft het Loenda-rijk

waarschijnlijk nooit gehad ; dit is Afrikaansche

manier. Het bestuur berustte in handen van

twee heerschers, die tegelijk regeerden, een

Moeata Jamvo en een Loekokesja, de laatste

eene in naam ongetrouwde vrouw. Beiden

hadden, bij kontrakt, gelijke rechten
;

zij

vulden elkander aan en bekrachtigden zoo

noodig elkanders waardigheid. De keuze van

een Moeata Jamvo uit de zoons van den vorigen

koning en zijne eerste vrouwen, zou ongeldig

geweest zijn, wanneer de Loekokesja daaraan

niet hare goedkeuring geschonken had. Het-

zelfde moest gebeuren door den Moeata Jamvo
bij de keuze van eene Loekokesja uit de

dochters van den vorigen koning en zijne

eerste vrouwen. Officieel heette de Loeko-

kesja ongetrouwd, maar zij had een heele reeks

mannen en daaronder een eersten echtgenoot,

die voor vrouw doorging ter wille van de

positie van de Loekokesja. Zij voerde een

afzonderlijken hofstoet en bezat een eigen

provincie waaruit zij hare inkomsten trok.

Beide heerschers hadden om zich heen de

Kanna Poemba, de hoogwaardigheids-beklee-

ders, waarvan er vier door den Moeata Jamvo,

vier door de Loekokesja gekozen werden.

Verder de aristocratie, de Kilolo, waartoe de

koninklijke prinsen en vele opperhoofden zich

mochten rekenen. Grooten invloed op de

regeering hadden de volksvergaderingen, waarin

zoo noodig des konings maatregelen gekriti-

seerd en afgekeurd werden. Krijgstochten,

toover-plechtigheden, in 't kort 's lands aan-

gelegenheden van maar eenig gewicht, werden

in die vergaderingen aangekondigd. Roof-

tochten, slavenjachten en handelsexpedities

waren in het Loenda-rijk een onafgebroken

zorg voor de regeering. De Moeata Jamvo
bezat eenige kroon-insigniën, namelijk een arm-

ring, een pluim van roode papegaai-vederen,

een borstsieraad van metaal en kralen, een

scepter en een tapijt. En ten laatste had de

Moeata Jamvo aanspraak op eene plechtige

begrafenis op eene heilige plaats, waar al zijn

voorgangers der dynastie ter aarde besteld

werden. Na den dood van den Moeata Jamvo
was het gewoonte de residentie te verlaten en

een nieuwe te bouwen.

Het Loenda-volk is ontwijfelbaar een zuiver

Bantoe-volk, ontstaan door samensmelting van

talrijke stammen uit dit volk. Dat de huid-

kleur van de aristocratie lichter is dan die

van de lagere standen kan men ook bij de

Loenda opmerken.

De kleeding bestaat uit Europeesche katoentjes

die van de westkust ingevoerd worden ;
gewoon-

lijk zijn de vrouwen minder gekleed, in den

zin van luchtiger, dan de mannen. Als sieraad

draagt men luipaard-huiden, koperen en ijzeren

ringen en door het neusschot een rieten staafje.

De woningen zijn maar twee meter hoog en

de daken van gras reiken tot op den grond

;

de straten van het dorp zijn door poorten
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afgesloten en de hutten van
r

de toovenaars

liggen buiten, in het bosch of op de vlakte.

In 1 890 heeft het Loenda-rijk het gezag van

België erkend, in 1894 is het deels aan den

Kongo-staat, deels aan Angola toegewezen.

Eigenlijk moet men dus van het Loenda-rijk in

den verleden tijd spreken Het is zeer in verval

geraakt, zoowel door inwendige twee-

spalt als door rooftochten van buren.

De machtige Kangoembe, een hoofd

dat aan de waterscheiding tusschen

Kongo en Zambesi zetelt, deed bijna

ieder jaar met een van geweren voor-

ziene troep invallen in het Loenda-rijk

en annexeerde heele provincies, onder

het bedrijven van allerlei gruweldaden.

Als militairen waren de Loenda-menschen

niet gevreesd, maar als fetisjero had

de koning een onbeperkt gezag ; wanneer

hij tot een kagoeata zeide, die rechter

en officier of aanvoerder, althans iets

van deze drie samen is, haal mij het

hoofd van die en die, dan ging de man
uit, met een paar man om zijn boeltje

te dragen ; en hij onthoofdde den be-

wusten persoon zonder dat iemand hem
te lijf durfde; want iedereen was bang

voor den invloed van 's kagoeata's

lastgever, den grooten toovenaar, den

Moeata Jamvo.

Daar was eens een andere koning,

grootemet een klein land en met

aspiratiën. Op de markt waar de volken

zich van koloniën voorzagen, viel des

konings oog op het land van den

Kongo, een land zoo goed als onbekend,

maar zeer groot — en dat behaagde

den koning, die zeer groote plannen

had. Het kostte hem weinig moeite dat

land te krijgen, want er was geen vraag

naar. Sedert dien tijd noemt hij zich

souverein van den Kongo-staat en zijn

volk begon het land te ontginnen en gaat

daarmede nog voort. De geschiedenis van dien

staat is een ongemeen verwarde historie, waar-

van men gemakkelijk den draad kwijt raakt,

ingewikkeld voor den oningewijde, omdat de

hoofdpersonen hunne handelingen niet altijd

even duidelijk hebben kenbaar gemaakt. Er

is telkens reden om te vragen „waarom?" en

menigeen werd het vragen moede, omdat het

antwoord uitbleef, maakte zichzelf een geschie-

denis en dichtte een sprookje. Dat is meer

gebeurd.

Drie jaar nadat de in October 1872 opge-

richtte Deutsche Gesellschaft zur Erforschung

Aequatorial Africas, die de bekende Loango-

Loenda-meisjes.

expeditie uitrustte, gewerkt had, zond de koning

van België eene uitnoodiging aan de mogend-

heden voor eene conferentie te Brussel ter

bespreking van een internationaal onderzoek

van centraal-Afrika. Als hertog van Brabant

had de koning veel gereisd en veel opgemerkt;

hem zweefden vóór lange jaren reeds, een



Kongo-negers.



BANTOE-NEGERS. 79

=Belgïë In den vreemde voor oogen, kantoren

en factorijen in verre gewesten, koloniën zoo

het kon. Had hij, de vermoedelijke troon-

opvolger, niet in de zitting van den Senaat

den 1

7

den Februari 1 860 de middelen besproken

waardoor meer uitbreiding zou gegeven kunnen

worden aan België's buitenlandschen handel en

tegelijk daarmede aan zijn fabrieksnijverheid

;

betoogd, dat nog overal op de wereld, ook in

de meest afgelegen streken, plaats is voor

artikelen door deze nijverheid voortgebracht?

Zestien jaar later scheen de gelegenheid

om voor dien handel en die nijverheid iets te

doen bijzonder gunstig. Afrika, zeide de koning

op de conferentie te Brussel, Afrika is van

alle landen op de wereld het minst bekende

;

meerdere kennis van dat laqd zal aan handel

en industrie ten goede komen en zal kunnen

leiden tot bestrijding, later tot afschaffing

van den slavenhandel. De ontdekkings-

tochten hebben tot dusver weinig licht

verspreid. Op welke wijze is er in de

toekomst van die reizen meer profijt te

trekken ? vroeg de koning ; en hij liet er

op volgen, maar in andere termen : zie-

hier mijn beurs, zij bevat genoeg om
ruimschoots in uwe eerste behoeften te

voorzien.

De conferentie duurde van 12 tot 14

September 1876, en gaf aanleiding tot

de stichting der Association internationale

pour 1'exploration et la civilisation de

1'Afrique centrale, waaraan deelgenomen

werd door bijna alle natiën die ter con-

ferentie vertegenwoordigd waren. Van
deze Association was de uitvoerende

macht eene Commission centrale inter-

nationale ; Comités nationaux in ieder

land dat tot de Association toegetreden

was, zouden medewerken om het boven

omschreven doel te bereiken en daarvoor

geld bijeenbrengen. Ook in Nederland.

Hier was het Prins Hendrik die zich aan

het hoofd stelde
;

hij riep tot een com-

missie bijeen allen die geacht konden

worden zich voor Afrika te interesseeren

en ontwierp met hen, in een langdu-

rige vergadering te Soestdijk, een re-

glement. De commissie bracht geld bijeen

en daarmede eindigde hare werkzaam-

heid. De eerste (en laatste) bijeenkomst

van de Commission centrale had te Brussel

plaats op 20 en 2 1 Juni '77; vooral omtrent

het oprichten van stations in midden-Afrika

werden door deze vergadering uitvoerige be-

palingen gemaakt; op die stations zouden

wetenschappelijke waarnemingen gedaan, rei-

zigers geherbergd en van het noodige voorzien

worden ; van die stations moest een bescha-

vende invloed uitgaan, die den slavenhandel

onderdrukken zou. Op denzelfden tijd ongeveer

dat deze plannen werden uitgebroed, keerde

Stanley terug van zijn tocht dwars door Afrika,

van oost naar west. Die reis had niet veel

opgeleverd voor de kaart van Afrika; maar

de terugkomst op dat oogenblik van Stanley,

den ontdekkings-reiziger van naam, die van

Afrika's rijkdom en vruchtbaarheid zulke won-

deren wist te verhalen, moest ten gevolge

Vrouw en man van den Kon^o.
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Vrouw van den Kongo.

hebben dat de Association hem dadelijk tot

zich riep en hem poogde te winnen voor hare

onderneming, speciaal voor de expeditie die

zij voornemens was uit te zenden. Stanley

aarzelde ; want hij had business in den zin

en die was bij de Association nog ver

te zoeken. Vandaar zijne pogingen in

Engeland ; maar toen hij, trots zijn soet gefluyt,

den Engelschen handel ongenegen vond tot

een leap in the darkest Africa, gaf hij gehoor

aan de roepstem van België's koning. In No-

vember 1878 begonnen buiten de Asso-

ciation internationale om — de beraadslagingen

tusschen den koning en Stanley ; en in dezelfde

maand nog vernam men op eens, dat in het

onoogelijke paleis te Brussel weder een

vereeniging was geboren, een Comité

d'études du Haut Congo, met den koning

als voorzitter. De eerste daad van dit en

petit comité gesticht lichaam, dat samen

met den koning van België één schatkist

had, was een grootscheeps uitgeruste

expédition du Haut Congo, aan wier

hoofd Stanley stond en die den 20en Augus-

tus 1879 aan den Kongo-mond gereed

was om de rivier op te varen. Het scheen

— en later bleek het ook — dat deze

tocht door het Comité d'études was op

touw gezet; maar niettemin gaven de

bewindhebbers te Brussel, die erin ge-

slaagd waren blijk en schijn onherken-

baar door elkaar te haspelen, aan het

aardrijkskundig genootschap te Lissabon,

dat om opheldering vroeg omtrent de

uit België vertrekkende expeditie, ten

antwoord dat Stanley, in dienst van eene

internationale wetenschappelijke commis-

sie, wetenschappelijke stations aan den

Kongo ging oprichten. Die pseudo-weten-

schappelijke Kongo-expeditie van het

Comité d'études heeft niet zeer voor-

spoedig gewerkt. In Januari '80 werd

het station Vivi aangelegd, in Februari

en Mei '81 de stations Isanghila en

Manyanga. Maar hoe ? Het getal Zanzi-

bariten, die Stanley als arbeiders mede-

genomen had, bleek alras te klein en zoo

was hij genoodzaakt een honderdtal slaven

te koopen. Men heeft, in verband met

,,1'abolition de 1'affreux trafic des esclaves"

als een der desiderata van de onderneming,

Stanley deze daad als een zwaar vergrijp aan-

gerekend ; maar bij hare beoordeeling dient in

't oog gehouden, dat zijne lastgevers te Brussel

gaandeweg hadden blijk gegeven van eene

onaangename stemming" over den langzamen

voortgang der expeditie en over hare resultaten,

die zoo weinig klopten met de verwachtingen

welke Stanley tijdens zijn toeven in Europa op-

gewekt had. Evenzoo verdroot het hun, dat

de expeditie halfweg Isanghila op den Fran-

schen reiziger De Brazza gestooten was, die

van Stanley-Pool kwam en daar, op den

noordelijken oever, in naam van Frankrijk,

verdragen gesloten had met de inlanders ; dat

de expeditie op den weg naar Manyanga
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weder reizigers ontmoette, de heeren Bentley

en Crudgington van de Engelsche Baptist-

mission, die eveneens van Stanley-Pool kwamen;

dat andere Engelschen, de heeren Clark en

Lancely, van de Cardiff-mission, de expeditie

voorbijgesneld waren en zich hoogerop genes-

teld hadden, evenals een Fransch zendeling,

Augouard geheeten. Dat alles was recht ver-

drietig, want van deze reizigers, die de expe-

ditie vóór waren geweest, verschenen achter-

eenvolgens berichten over toestanden langs

den Kongo, over zeer veel dat men te Brussel

gaarne had geheim gehouden En inmiddels

eischte de onderneming telkens meer uitgaven.

Bij dien stand van zaken achtten de Belgische

autoriteiten een onderhoud wenschelijk met

den leider der expeditie. Stanley reisde naar

Brussel en wist daar zijne zaak dusdanig te

bepleiten, dat hem opnieuw het bevel over

de onderneming opgedragen werd. Zijne spoor-

wegplannen, ten paleize ontrold, hadden geen

bijval gevonden; immers men miste gegevens

voor iedere berekening en de handel bleef

ongeneigd om alleenlijk op de wankele mede-

deelingen omtrent een zoo goed als onbekend

land de expeditie krachtig te steunen. Het

middel dat restte, was, door opzienbarende

feiten de zaak een grootscher aanzien te geven

;

er moesten stations worden gesticht bij menigte,

verdragen gesloten, grond in bezit genomen,

souvereine rechten verkregen worden ; er moest

gedaan worden wat De Brazza had gedaan

en waarvoor de Association hem had uitge-

maakt voor al wat leelijk is. Aldus geschiedde.

Het Comité d'études vindt men, na dat besluit,

hier en daar bestempeld met den naam Asso-

ciation internationale du Congo, en dezelfde

zaak schijnt dus nogmaals verdoopt te zijn.

In de ofhciëele berichten over den tijd die nu

volgt, wemelt het van nieuwe stations, met

namen die niet nalieten indruk te maken,

van ontdekkingen, van stoomschepen die te

water gelaten werden. Of dat alles nog niet

genoeg was naar het oordeel der hoofdper-

sonen in België — zeker is het, dat in

Augustus 1883 de Engelsche generaal Frederic

Goldsmid, belast met eene bijzondere zending

van den Belgischen koning, naar den Kongo
reisde

;
hij kwam niet verder dan Isanghila,

wat niet heel ver is, en keerde terug. Nog
in hetzelfde jaar werd generaal Gordon benoemd

tot agent supérieur des territoires de 1'Asso-

ciation en hij was in den aanvang van '84

op het punt zijne bestemming te volgen, toen

de Engelsche regeering hem aan het hoofd

eener expeditie naar Khartoem zond. Daarna

was het nogmaals een Engelschman, Francis

de Winton, die geroepen werd zijne krachten

aan het werk der Association te beproeven ;

hij zou Stanley vervangen en ontmoette dezen

te Vivi in Mei '84. De volgende maand stoomde

Stanley naar Ostende, naar den koning en diens

mede-arbeiders aan de Kongo-zaak.

Gott grüss euch, liebe Manner von Brabant,

Nicht müssig that zu euch ich diese Fahrt.

Zeker niet. Stanley had gelegenheid gehad

to make up his mind en kon zonder moeite

berekenen wat in de beraadslagingen met de

liebe Manner von Brabant op den voorgrond

gesteld zou worden. De onderneming reed

niet op gummi-banden en zelfs de schatkist

Man en vrouw van den Kongo.

De Volken der Aarde. II. II
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eens konings is uitputtelijk. Het stichten van

45 stations en het in dienst stellen van drie

stoomscheepjes op den boven-Kongo had vijf-

tien millioen francs gekost. Van Afrika's

schatten was zoo goed als niets naar Europa

gekomen en hoe ook de vruchtbaarheid des

lands geroemd werd — een feit was het dat

aan de expeditie op den duur groote hoe-

veelheden teerkost moesten toegezonden wor-

den. Stanley was den Kongo op- en afgevaren,

had stations aangelegd tot aan het punt waar

de rivier ten tweeden male onbevaarbaar wordt

(Stanley Falls) en eenige van hare zijtakken

bezocht ; maar een onderzoek van het stroom-

gebied was achterwege gebleven ; het land,

zijn bodem, zijne voortbrengselen — er was

nauwelijks naar omgezien
;

eenige kilometers

van de stations in het binnenland nam een

geheel onbekend gebied een aanvang. Met
de inlanders ging het ook nog niet

;
geschut

en achterladers, verbrande dorpen en ver-

woeste aanplantingen waren niet in staat de

Negers te doen gelooven, dat eene beschaafde

en beschavende natie met onbaatzuchtige be-

doelingen ongevraagd hun land was binnen-

getrokken
;

zij zagen niet in, de onnoozelen,

dat hetgeen er met hen gebeurde slechts de

keerzijde was van hetgeen men met hen

voorhad.

Een moeilijken tijd doorleefde de onderne-

ming
;
ginds, op het terrein de duizend-en-een

tegenspoeden en hier evenveel malcontenten,

die precies wisten dat en hoe men heel anders

had moeten doen
;
op het papier de meening,

misschien ook in gemoede die van den koning,

dat Afrika tot ontwikkeling gebracht moest

en kon worden èn door het bestrijden der

slavernij, èn door het beschaven der Afrikanen,

èn door geografisch onderzoek ; doch in Afrika

zelf de schrijnende werkelijkheid, die heel

andere dingen voorschreef dan wetenschappelijk

onderzoeken en filantropisch optreden. Het

Comité d'études had wel wat anders te doen

:

het verkrijgen van grondgebied en het ves-

tigen van koloniën, goedschiks als het kon,

kwaadschiks als het moest. En toen de Ber-

lijnsche conferentie bijeengeroepen werd, had

het Comité d'études een aantal traktaten met
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Negerkoningen in zijn zak, door wie grond-

gebied afgestaan was. Tegen een uniform-pet,

een rok, een kralen halssnoer, een zakmes

en een stuk katoen had men eenige provinciën

geruild. Het Comité was bezig zijn werkkring

uit te breiden; tegen deze geschenken zouden,

met den afstand van grondgebied, tevens alle

souvereiniteits-rechten op het Comité overgaan.

Toen eenmaal een stap in die richting gedaan

was, moest de erkenning van de Association

als souvereine noodzakelijk volgen. Reeds

voordat aan dien wensch der Association

openbaarheid gegeven was, had haar optreden

langs den Kongo ten gevolge gehad, dat hier

en daar in Europa oude aanspraken op ge-

deelten van dat gebied opnieuw waren te

voorschijn gebracht. Zoo kan een pop dagen

lang onaangekeken in een hoek liggen, maar

als Sientje zich dan over haar ontfermt, moet

Mientje haar absoluut óók hebben. Portugal,

dat vier eeuwen lang zijne bezittingen ter

westkust verwaarloosd had, achtte nu den

tijd gekomen om van zich te doen hooren,

en vond — toen al !
— een bondgenoot in

Engeland, dat, ontstemd over de annexatie

van grondgebied ten noorden van den Kongo
door Frankrijk, Portugal gaarne te hulp kwam,
toen het bezig was zijne oude koeien uit de

wateren van het Kongo-gebied op te visschen.

Het — nooit geratifiëerde — traktaat van

26 Febr. '84 tusschen Portugal en Engeland

was van een langdurige onderhandsche bedis-

seling het gevolg, en hield hoofdzakelijk in,

dat Engeland de souvereiniteit erkende van

Portugal over de westkust van Afrika tusschen

8° en 5
0

12' Z. B. en tot Nokki aan den

Kongo in het binnenland. Teekenen van

afkeuring van alle mogendheden die bij den

Afrikaanschen handel eenig belang hadden,

werden al spoedig gehoord. Onze ministers

van buitenlandsche zaken, Rochussen en Van
der Does de Willebois betoogden, dat de tal-

rijke en zeer aanzienlijke belangen die voor

Nederland met deze quaestie gemoeid waren,

in geen enkel opzicht benadeeld of bemoeilijkt

mochten worden. De Duitsche Rijkskanselier

deed mede van zich hooren ; de ontvangst van

het tractaat in Engeland was verre van gun-

stig. De Association werd tot souvereine over

het Kongo-gebied erkend. Toen werd er ge-

vraagd naar hare plannen ; en zij antwoordde,

in 1884, aldus: »Het gebruik dat de Ver-

eeniging maakt van de haar verleende rechten

— grondbezit en souvereiniteits-rechten — is

door de te Washington uitgewisselde verkla-

ringen officiëel omschreven. De taak die zij

zich heeft opgelegd is in Midden-A frika een

onafhankelijken staat te vestigen, als bescher-

mer van de vrijheid op de groote rivier, die

zij voor den handel wil ontsluiten. De Ver-

eeniging drijft zelve geen handel, zij opent

een machtig gebied aan den handel van alle

natiën, zonder ééne van haar te bevoordeelen,

Zij is zich bewust dat zij den nieuwen Staat

een grondwet geven en zijne finantiën dusdanig

regelen moet, dat hij niet genoodzaakt is

zijne inkomsten te vinden in tollen ; dat hij

een gewapende macht zal moeten onderhouden

om zichzelven en anderen te beschermen.

Kongo-neger met een tokkel-instrument.
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Herhaaldelijk is in den beginne beweerd dat

de Association geen handelslichaam was. Stanley

legde haar te Londen in eene vergadering van

de Kamer van Koophandel in September 1884

de volgende woorden in den mond : „Wij zijn

internationaal door onzen naam, door onzen

aard, door ons doel. Wij hebben ons niet in

dienst willen stellen van een enkele mogendheid

;

wij hebben voor alle natiën gearbeid. Wij willen

banden aanknoopen tusschen de blanken en de

zwarten. Thans zijn wij gereed en wij noodigen u

vrijelijk uit: komt en neemt het land in bezit;

wille van het groote werk dat wij volbracht

hebben, onze hulp en onzen raad schenken."

Wat eenvoudige taal in den stijl der oude

profeten ; welk een openhartigheid! Kooplieden

zijn wij niet en van den handel hebben wij

geen verstand. Zonder dat verstand was dan

twee jaren vroeger al op Stanley's verlangen voor

een waarde van fr. 197.000 goederen naar den

Kongo gezonden, om tegen ivoor te ruilen,

katoentjes, jachtgeweren, kruit, vuursteengewe-

ren, koperdraad en koper in staven, potten

en pannen. Inderdaad was dit de eenige manier

Groep Kongo-negers gekleed voor den oorlogsdans.

komt met uwe katoenen en wollen stoffen, met

uwe snuisterijen, uwe kralen en uw koperdraad,

met al uw draagbare fabrikaten en handelt

vrij, zonder te vreezen, dat wij u door tollen of

heffingen zullen lastig vallen. Wij zijn zeiven

geen kooplieden
;

wij hebben daarvan geen

verstand ; maar indien gij wilt handeldrijven,

zullen wij den vrede tusschen u handhaven en

zorgen dat al uwe overeenkomsten met de

inboorlingen zorgvuldig nageleefd worden. Wij

zullen u niet vragen van welke natie of van

welken godsdienst gij zijt, maar u gaarne, ter

om met deze inlanders aanraking te verkrijgen

en de Association had dat gerust openlijk

mogen erkennen. Duitschland heeft het eerst

ronduit verklaard, dat de Association, op deze

manier trachtende tot de inboorlingen in be-

trekking te komen, wel degelijk een handels-

lichaam was, een bij den handel belangheb-

bende vereeniging en derhalve niet het meest

geschikte lichaam om te maken dat anderen

niet in hunne vrijheid van handelen beperkt

werden. De conferentie van November 1 884

—

Februari 1.885 (den 2Óen werd de akte getee-
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kend) had ten doel om door een internationale

regeling der handels- en scheepvaart-aangele-

genheden alle gevaar voor protectie in den

slechten zin des woords te doen wijken. De
handelsvrijheid in het Kongo-bekken en aan-

grenzende streken ; het onderdrukken van den

slavenhandel; de neutraliteit van het vrijhan-

delsgebied ; de scheepvaart op Kongo en Niger;

het in bezit nemen (occupation effective) van

grondgebied op de Afrikaansche kust — om-

trent dit alles zijn de mogendheden te Berlijn

tot overeenstemming gekomen, na langdurige

en belangrijke wisseling van gedachten. Onjuist

is het te meenen, dat op de conferentie de

onafhankelijke Kongo-staat het aanzijn kreeg;

de hervorming van de Association in dien Staat

werd bespoedigd door de conferentie en kwam
tijdens haar tot stand. De feiten stonden zoo

dicht bij elkander, dat zij, op een afstand

gezien, één geheel schenen te vormen ; en de

partij die er belang bij had dat de Kongo-staat

het cachet der Berlijnsche conferentie scheen

te dragen, heeft moeite gedaan om de zaak

aldus voor te stellen ; maar inderdaad was het

niet zoo. Den 28en April 1885 hebben de Bel-

Kongo-neger in een kano.

gische Kamers koning Leopold II gemachtigd

op te treden als hoofd van den Staat die in

Afrika door de Association gesticht was, en

bepaald dat de band tusschen België en den

nieuwen Staat uitsluitend van persoonlijken

aard zou zijn. Dit is dus de geboortedag van

den onafhankelijken Kongo-staat.

Wij hebben gezien, dat Stanley vervangen

werd door Sir Francis de Winton die als

administrateur-generaal optrad ; het waren voor-

namelijk Belgische officieren die nu het werk

ter hand namen, het schier onmetelijk gebied

doorvorschten in alle richtingen, en terreinen

inschetsten op de kaart beplekt met nog zoo-

veel onbekends en onzekers. In het kort zij

omtrent den gang van zaken hier vermeld, dat

toen Stanley in 1881 te Isanghila kwam, daar

mede kwamen de officieren Braconnier, Valcke

en Harou en de ingenieur Nève. Stanley liet

Isanghila onder commando van Valcke, voer

de rivier op tot Manyanga, vestigde daar een

station onder Harou en zette den tocht voort

naar het latere Stanley Pool ; over dit water

bereikte hij, na op de helling van den Leopolds-

berg het station Leopoldville aangelegd te

hebben, waar Braconnier achterbleef, de

plaats Msoeta en liet den luitenant Janssen

daar als chef achter. Daarna volgde het

onderzoek van de Kassai door Stanley,

het vinden van een zijtak, de Mfini, en de

ontdekking van het later aldus genoemde

Leopold-meer. Op zijn terugkeer, wegens

ziekte, naar Europa ontmoette hij te Vivi

den kapitein Hanssens, wien hij het kom-

mando over het boven-Kongo-gebied over-

droeg ; deze stichtte aan den boven-Kongo

de posten Bolobo en Kwamouth en sloot

talrijke verdragen met hoofden van den

linkeroever, die hun gebied aan het Comité

d'études afstonden. Inmiddels onderzochten

Grant Eliott en Vandevelde de Kwiloe-

Niadi en vestigden daar stations ;
Hanssens,

van den boven-Kongo gekomen, ging

eveneens naar de boven-Niadi ; het gebied

van de Kwiloe-Niadi werd later aan Frank-

rijk afgestaan. In Mei 1883 is Stanley

te Leopoldville terug en vandaar vertrok

hij met drie stoombooten naar den boven-

Kongo, vergezeld van de luitenants Van

Gèle en Coquilhat, en na de posten

Msoeta en Bolobo waar Brunfaut het
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bevel voerde, bezocht te hebben, vestigde

hij een station aan den aequator, waarvan

Van Gèle en Coquilhat de eerste bevelheb-

bers waren. Vervolgens ging Stanley naar

Loelonga en het meer Toemba, om daarna

te Leopoldville terug te keeren. Wederom den

Kongo opvarende legde hij een station aan

te Loekolela waarvan de Engelschman Glave

als chef optrad, bezocht de Bangala en aan

den mond van de Aroewimi de Bazoko, voer

de Aroewimi op, die hij ten onrechte voor de

Oeëlle van Junker hield en werd door de vallen

van Yamboega tegengehouden. Aan de Stanley

Falls stichtte hij op het eiland Oesana-Rosani

een post, met Bennie als chef.

De afvaart van de Falls tot aan Leopold-

ville geschiedde in veertig dagen en onderweg

werd de luitenant Liebrechts tot kommandant
van Bolobo aangesteld, dezelfde die later het

bevel over Leopoldville kreeg. Nadat Stanley

opnieuw 't kommando over het distrikt van

den boven-Kongo aan Hanssens overgedragen

en het station Vivi verlegd had, vernam hij

de benoeming van Francis de Winton tot

administrateur-generaal en scheepte hij zich

naar Europa in. In Maart 1884 begon Hans-

sens de reis van Leopoldville naar de

Falls om de stations door Stanley aangelegd

te inspekteeren ; met Van Gèle ontdekte hij

de Oebangi, een noordelijken zijtak van den

Kongo en aan het station op den evenaar

nam hij Coquilhat mede om een post aan

te leggen bij de Bangala. Stanley Falls werd

aan den luitenant Wester toevertrouwd. Na
het kommando aan Van Gèle te hebben over-

gedragen stierf Hanssens te Vivi.

In 1884 tot 1887 vallen de onderzoekingen

aan het Kassai-gebied door Wissmann, Wolf,

De Macar en P. Le Marinel, benevens de stich-

ting van het station Loeloeabourg. Het was in

1 885 dat Van Gèle, naar de Falls gegaan, in aan-

raking kwam met Tippo Tip, eigenlijk Hamed-
ben Hamed, een aanzienlijk Arabisch handelaar,

van verbazenden invloed, die te Kasongo aan
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den boven-Kongo, op ongeveer 5° Z. B., zijn

grootste magazijnen had, waar dagelijks uit

geheel Manyema, van welks ivoorhandel hij

het monopolie bezat, transporten van 20 tot

30 slaven het ivoor samenbrachten. Hij be-

schikte over een leger van honderden met

geweren gewapende lieden en genoot een

buitengewone populariteit. In hetzelfde jaar

exploreerden Grenfell en Von Frangois de

Roeki en de Loelonga, en Grenfell kon nauw-

keurige gegevens verzamelen over de Licona die

door het congres te Berlijn als grensscheiding

tusschen Frankrijk en den Kongo -staat vast-

gesteld was. Op het einde van 1886 vielen

de Arabieren Stanley Falls aan, waar Deane
en Dubois het bevel voerden en welk station

deze, na een heldhaftige verdediging, moesten

verlaten, toen hunne Haussa- en Bangala-sol-

daten lafhartig de vlucht genomen hadden

;

het station werd, alvorens de aanvoerders het

verlieten, in brand gestoken en Dubois ver-

dronk tijdens den terugtocht. In 1887 had

Stanley, belast met de opsporing van Fmin
Pasja (Eduard Schnitzer), te Zanzibar een onder-

houd met Tippo Tip, die alle schuld aan de

overrompeling van het station ontkende en

tot wali van de Falls aangesteld werd. Intus-

schen was in November 1886 Baert de Mon-

gala tot Mongoeandi opgevaren, benevens

hare zijtakken, de Ebola en de Doea ; in 1892

verbond Shagerström Mongoeandi overland

met Banzyville aan de Oebangi Dezelfde

Baert onderzocht in 1 890 nog de Maringa en

de Lopori, die Van Gèle en Liénart in 1887 al

bezocht hadden, en stichtte te Basankoesoe,

aan de samenvloeiing van beide rivieren, een

post, die onder bevel kwam te staan van

Lothaire. In October '86 had het onderzoek

plaats door Van Gèle en Liénart van de

Oebangi, tot aan Zongo, waar watervallen

hun den doortocht beletten; in October '87

werd dit werk voortgezet, te Zongo de stoom-

boot uiteengenomen en hoogerop ineengezet

weder te water gelaten ; zoo kwam men den
Tsten Januari 1888 in het land der Yakoma,
waar gevochten moest worden om baas te

blijven; het verste punt, aan de Oebangi be-

reikt, lag ongeveer een graad westelijker dan

het uiterste westelijke punt op de zijrivier, de

Oeëlle, door |unker bereikt. Ten einde de

invallen der Arabieren in de noordelijke pro-

vincies van den Kongo-staat te stuiten werden,

te beginnen met 1 888, twee versterkte plaatsen

aangelegd, een op de Aroewimi, ter bescher-

ming tegen de Arabieren uit het noorden en

van de Falls, de andere dp de Lomani, bestemd

om hun den doortocht tusschen Nyangwe en

de Katanga te beletten.

De kommandant Roget werd belast met den

aanleg van den eersten post, die ook moest

dienen als een operatie-basis voor de naai-

de noordelijke en de oostelijke distrikten

ontworpen expedities. Van Kerckhoven, die

Coquilhat opgevolgd was in het kommando
over het distrikt Bangala, kreeg order om de

voorhoede van de expeditie- Roget gereed te

maken en stelde het bevel daarover in handen

van den luitenant Dhanis ; deze stichtte stations

te Oepoto, Oemangi en Yamboega en begon,

in afwachting van Roget, het voorbereidende

werk te Bazoko Van Bazoko uit, dat een

versterkte plaats van den eersten rang werd,

ondernam Roget eene expeditie naar de Oeëlle

langs de Itimbiri, die iets lager dan Bazoko

in den Kongo uitmondt. Hij bereikte Ibembo

en het verblijf van den sultan Djabbir, aan

de Oeëlle gelegen, onderhandelde met dit

hoofd en vestigde daar een station onder

bevel van den luitenant Milz, waarna hij, ver-

der noordwaarts trekkende, Mbomoe bereikte.

De tweede versterkte plaats werd, in 1889,

Loezambo aan de samenvloeiing van Loebi en

Sankoeroe, onder P. Le Marinel als komman-

dant. In 1890 onderzocht deze, vergezeld van

luitenant Gillain, het gebied tusschen het kamp
te Loezambo, de Sankoeroe en de Loemani

;

tegen het eind van dat jaar begon de expe-

ditie van Le Marinel naar de Katanga, kwam
deze te Boenkeia, de hoofdstad van den

koning Msiri en werd de post Loefoï gesticht

en onder het kommando van Legat gesteld.

In 1891 gingen daarheen nog drie expedities

uit onder Stairs, waaraan deelnamen Bodson,

Delcommune en Bia-Francqui. Brasseur heeft

later dit werk voortgezet, waardoor de loop

van den geheelen Kongo bekend werd. In Mei

1889 ging Van Gèle voor den derden keer naar

de Oebangi, met G. Le Marinel. Hanolet en De-

rechter. Te Yakoma, waar hij een station leg-

de aan de samenvloeiing van Oebangi-Oeëlle-

Mbomoe, kreeg hij voeling met Bangaso, een

machtig opperhoofd van de Sankara, die aan de
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Mbomoe zetelde en voer deze rivier op tot

Bangaso. Uit de jaren 1890 tot 1893 valt te

vermelden de groote expeditie van Van Kerck-

hoven, die bezit nam van de Oeëlle, de stations

Mbima, Bomokandi, Amadi, Soeroeangoe en

Nyangara schiep, en naar het Nijl-bekken

trok, tot schrik van de Arabische ivoor- en

slavenhandelaars. In November 1891 versloegen

Ponthier en Daenen de Arabieren bij Bomo-

kandi en in hetzelfde jaar trokken Milz en

De la Kéthulle de Ryhove naar de Mbomoe
en slaagden er in stations te vestigen bij de

machtige sultans van Semio en Rafaï. In 1892

bevoeren G. Ie Marinel en De la Kéthulle de

het Nijldal aanvielen ; deze bleven overwinnaars

bij Donga (December 1894), nestelden zich

aan de boven- Oeëlle en begonnen in December

1896 hun tweede expeditie naar den Nijl ; een

opstand die den I4clen Februari 1897 uitbrak,

noodzaakte Dhanis, die over deze expeditie

naar het Albertmeer en den Nijl het bevel

voerde, ijlings naar den Kongo terug te keeren.

Een zaak van voorbijgaanden aard was dit

niet, want de muiterij breidde zich naar het

zuiden uit en tot heden is aan den boven-

Kongo en in het merengebied van een be-

vredigenden toestand nog geen sprake. In

1898 gaf de verbrokkeling van het rijk der

Kongo-negerinnen met kralen-mutsjes.

Mbomoe, die, ingevolge het traktaat van

14 Augustus 1894, de noordelijke grens van

den Kongo-staat werd. In het tijdperk 1892

tot 1894 liggen de tochten tegen de Arabieren.

Nadat Hodister en de zijnen in Mei 1892

vermoord waren, kwam de kapitein Dhanis

met nieuwe troepen in 't veld, versloeg de

Arabieren aan de boven-Lomani (November

van dat jaar) en veroverde in 1893 Nyangwe
en Kassongo. Ponthier en Chaltin overwonnen

hen bij Stanley Falls
;
Jacques verdreef Noe-

maliga van den westelijken oever van het

Tanganyika en stichtte daar Albertville. Toen
dit gevaar geweken was, ontstond er een

ander doordien de Mahdisten de Belg-en in

Mahdisten een ware verademing. Het* verdrag-

met Groot-Brittanje van 4 Mei 1894, waarbij

dit rijk aan den Kongo-staat, tegen eene

schadeloosstelling, aan het Tanganyika-meer een

deel van het Bahr-el-Ghazal-gebied afstond,

werd niet geratifieerd, omdat Duitschland en

Frankrijk zich daartegen verklaarden ; het reeds

door den Staat bezette gebied, werd in 1901

weder ontruimd. De verhouding tot België

werd den ioen Augustus 1901 aldus geregeld,

dat koning Leopold, die bij testament van

2 Augustus 1889 zijne rechten op den Kongo-

staat aan België vermaakt had, ook in. den

vervolge het absolute gezag over den Staat

gewaarborgd bleef, terwijl België voorloopig

De Volken der Aarde. II. 12
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Negerinnen van den Kongo.

afzag van de annexatie van den Staat, zoomede
van het terugeischen der geleende som. Mocht

België echter voor goed afzien van het naasten

van den Kongo-staat, dan wordt de finantieele

verplichting van den Staat tegenover België

weder van kracht.

Dit is in het kort de geschiedenis van den

Kongo-staat en van zijne voorgangers, een

der merkwaardigste scheppingen uit de negen-

tiende eeuw. Zelfs wanneer wij voor een

oogenblik aannemen, dat de geheele zaak op

het getouw gezet werd uit vuig winstbejag,

een term geliefd bij hen aan wie de winst

ontging, dan blijft zij eene onderneming met

grooten durf begonnen, met energie voortgezet

en kranig tot een goed einde gebracht. Com-
mercieele bedoelingen hebben dan een groot

gedeelte van centraal-Afrika bekend gemaakt,

de wegen te land en te water voor weten-

schappelijk onderzoek geopend, spoor-

wegen aangelegd en stoombooten in

de vaart gebracht, kennis verspreid

omtrent het land, zijne voortbreng-

selen en zijne opwonenden. Afrika

en Europa zijn dichter bij elkander

gekomen. Wat ginds bereikt is, kan

alleen bereikt worden door groote

opofferingen, onophoudelijke inspan-

ning, na schier eindeloozen strijd

;

van den aanvang af heeft de Kongo-

staat moeten vechten èn met de

vijanden in Afrika èn met de vijanden

in Europa. De Engelsche nota van

1903 is werkelijk niet het eerste

stuk dat aanmerkingen maakte op

de handelingen van de ambtenaren

van den Staat ; telkens is deze aan-

gevochten en van allerlei leelijks

beticht. Het moge vreemd schijnen

dat juist van Engeland het verwijt

komt, dat iemand zich misdraagt in

Afrika — de politiek van Engelsen

Afrika of van Afrikaansch Engeland

van de Kaap tot den Nijl verklaart

alles.

Wanneer men de geschiedenis

van Afrika raadpleegt, dan blijkt,

dat 's menschen kennis van den

Kongo ongeveer drie eeuwen lang

op hetzelfde peil gebleven is. Zelfs

de reis van Stanley in 1876 en '77

heeft voor de kaart niet veel waarde gehad.

Onnoozel is wie hem daarvan een verwijt

maakt; als men twee-en-dertig gevechten te

leveren heeft met vijandig gezinde inlanders,

als men telkens watervallen en schietstroo-

men ontmoet en allerlei verrassingen, die

een tocht door een onbekend gebied steeds

en overal oplevert, dan blijft er niet veel tijd

over voor studie van land en volk. Vandaar

bv. dat de verbreeding van den Kongo die

men gewoon is Stanley-Pool te noemen, op

latere kaarten bijna \\ graad westelijker ligt

dan Stanley zelf op zijn eerste kaart haar ge-

teekend had. Van het oogenblik af dat van

België uit de exploitatie van het Kongo-gebied

aanving, is de kaart van midden-Afrika van

dag tot dag nauwkeuriger en vollediger ge-

worden; de menigvuldige expedities hebben

— ten koste van veel menschenlevens — tot
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groote ontdekkingen geleid in het stroomge-

bied van de groote rivier en vooral van hare

zijtakken. De aanraking met de bevolking had

vaak meer van een botsing tusschen twee

harde voorwerpen dan van een omhelzing.

Dit kon niet anders. Er moesten harde mid-

delen gebezigd worden. Men kan aan de

theetafel wel uitmaken, dat die menschen met

zachtheid geregeerd moeten worden, maar

zoodoende vergeet men, dat de binnenlandsche

bevolking van deze wereldstreek in honderden

stammen gesplitst is, die elkander onophoudelijk

beoorlogen en geen ander doel kennen van

het menschelijk leven dan luilakken, stelen en

moorden. Met zachtheid krijgt men hier niets

anders gedaan dan dat men stellig vermoord

en misschien opgegeten wordt. De macht van

het geweld moge eene wanverhouding zijn in

onze maatschappij, hier is het geweld aanvan-

kelijk de eenige manier om met elkander om
te gaan. Daar zijn er die den

omgang op deze manier niet

wenschen en thuis blijven; en ook

dat is een standpunt. Den sterk

verwaarloosden Neger langzaam

opvoeden is niet de taak van een

pionier. Men moet niet zoo hard

veroordeelen wat men niet vol-

komen kent ; en het is voor den

Europeaan niet zoo gemakkelijk

toestanden in verre landen te leeren

kennen
;

hij laat zich leiden door

een theoretische filanthropie, hij

hoort een enkel hard geval en zijn

oordeel is gereed. Er zijn nog altijd

zeer beschaafde en zeer humane

menschen die de afschaffing der

lijfstraffen in onze overzeesche be-

zittingen als onvoorzichtig en on-

tijdig betreuren. Wat het straffen

aan den lijve in enkele gevallen

zelfs tot een noodzakelijk kwaad

maakt, is het feit dat een Neger

bezwaarlijk op andere eenigszins

afdoende wijze getuchtigd kan wor-

den. Hoe zal men ontvluchting

anders straffen ? In beschaafde lan-

den is er eene ontvluchting die

met den kogel gestraft wordt. In

het kontraktstelsel is het wegloopen

eene overtreding van het werkkon-

trakt ; met opsluiting straft de werkgever meer

zichzelven dan dezen werkman ; een civiele

aktie tegen den Neger instellen is onmogelijk,

daar er niets van hem te halen valt. Dat deze

tuchtiging niet in wreedheid mag ontaarden,

zal wel niet nader toegelicht

worden. In volslagen onkunde

behoeven te

. van de maat-

schappelijke eischen in landen waar de be-

volking nog op lagen trap van beschaving

staat, maakt men zich ten opzichte van sla-

vernij en tuchtiging aan den lijve zoo dikwijls

schuldig aan een doordrijverij die meer kwaad

dan goed sticht. In een land waar werklieden

of bedienden op geen andere manier te ver-

krijgen zijn dan door koop, daar koopt men
zijn werklieden en bedienden Dat is niemand

euvel te duideu. De hoofdzaak is hoe men ze

behandelt, als koopwaar of als menschen.

Zelfs de zendelingen koopen de Negers die zij

tot vrije Christenen willen opvoeden.

Meisjes van de Sanga-rivier, Kongo.
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Ten slotte nog eenige cijfers. In 1902 werd

van den Kongo-staat uitgevoerd voor eene

waarde van bijna 57 millioen francs, ingevoerd

tot een bedrag van ruim 21 millioen. Een
gedeelte van dezen handel is transito-handel

naar het Fransche en Portugeesche gebied,

waardoor bovengenoemde cijfers moeten terug-

gebracht worden tot vijftig en achttien millioen.

Het belangrijkste uitvoer-artikel is nog altijd

kaoetsjoek, vier vijfden van den geheelen

uitvoer. De export van koffie en cacao is

toegenomen, maar de cijfers betreffende deze

artikelen zijn tegenover de kaoetsjoek nog erg

onbelangrijk. Sedert jaren volgen de landen

waarheen uitgevoerd wordt, naar de belang-

rijkheid van het export, elkander aldus op :

België, Nederland, Duitschland, Engeland.

Onder de naar ginds uitvoerende landen staat

België bovenaan met 60 pCt., dan volgen

Engeland met 15, Frankrijk met 7, Duitschland

met 6 pCt. van de waarde.

Het rijk van den Moeata Kasembe grensde

eenmaal in het zuid-oosten aan het op blad-

zijde 76 genoemde Loenda-rijk en betaalde

daaraan schatting. De hoofdstad Kasembe,

evenals de hoofdstad van het Loenda-rijk,

dikwijls veranderend van plaats, lag tusschen

de meren Meroe en Bangweolo en ten tijde

dat Livingstone daar reisde, dicht aan den

zuidoostelijken oever van het Meroe-meer,

was zeer uitgestrekt, wijd uiteengebouwd van

groepen hutten zonder verband. Vroeger, toen

men nog weinig van deze streken wist, werd

het rijk Kasembe sterk overschat. Tusschen

1860 en '70 is het zoo in verval geraakt door

de gruwelen van de toenmalige hoofden, dat

het nog maar een duizend man krijgsvolk in

het veld kon brengen, terwijl het leger vroeger

wel uit twintigduizend man bestond.

Ook het rijk Katanga, dat het westelijkste

deel van Kasembe genaast had, is ganschelijk

vervallen. Omstreeks 1890 had zijn rijkdom

aan koper de Belgen daarheen gelokt en de

eenige bladzijden vroeger genoemde Msiri, de

koning, was tegenover verscheidene expedities

die op onderzoek uitgingen zeer voorkomend,

maar talmde en zocht uitvluchten toen Stairs

en Bodson hem voorstelden zijn land onder

beschutting van den Kongo-staat te stellen. De



BANTOE-NEGERS. 93

onderhandelingen vlotten niet en na een hevige

woordenwisseling schoot Bodson den koning

dood, maar hij boette deze daad met zijn leven.

Ten noorden van dit gebied bloeide het

rijk Kasongo, in het door de Waroea bevolkte

landschap Oeroea. Het strekte zich uit van

de grenzen des Loenda-rijks naar het oosten

tot aan het Tanganyika en van 8° tot 5
0
Z.B.,

dat is tot in de buurt van Nyangwe en tot

over de Loekoega. De staatsinrichting was

dezelfde als in het Loenda-rijk en het regee-

rend geslacht was aan dat van Loenda ver-

want. Er waren vele distrikten, die ieder hun

stadhouder (kilolo) hadden. Kasongo maakte

aanspraak op de heerschappij over verschei-

dene stammen aan het Tanganyika, zoomede

over de Wagocha en over Oesambi aan de

boven-Loemani. De godsdienst van de Waroea
is een voorouderdienst, de vereering van een

machtig godenbeeld, dat in een afzonderlijke

hut woont en met een zuster van het regee-

rende Kasongo-hoofd getrouwd heet te zijn.

Hunne kleeding is een voorschoot, zonder

meer en hun hoofdhaar wordt opgemaakt in

vier naar alle windstreken wijzende rechte en

puntige horens. In Cameron's tijd bestond de

residentie uit een vrij groot aantal, door een

palissade omgeven ronde, naar boven spits

toeloopende hutten, in wier midden eene groote

overdekte ruimte gebouwd was. De invallen

van Arabische slavenhandelaars

en de gevechten tusschen hen en

de Belgen, hebben deze staats-

inrichting omvergeworpen. In 1893

heeft een groot gedeelte van de

bevolking eene toevlucht gezocht

in het bosch of in de holen van

het kalkgebergte. De opstand aan

den boven-Kongo in 1898— '99

heeft de rest van de hier eenmaal

gevestigde staten overhoop ge-

worpen en ten voordeele van het

nieuw optredende gezag van den

Kongo-staat is de macht verdeeld

en het beheerschen van de ver-

brokkelde rijkjes gemakkelijker

geworden. Aldus is overal ge-

schied waar de vrijhandelstaat zijn

territoor uitbreidde en in de aan-

grenzende Portugeesche en Fran-

sche bezittingen evenzeer.

Over de menschen beneden de maat, de

ten onrechte zoo genaamde dwerg-volken in het

groote Kongo-woud, hebben wij reeds vroeger

gesproken. De rivieren die den Kongo voeden

opvarende, zijn de Bantoe deze onmetelijke

boschstreek binnengedrongen ; niet bijzonder

talrijk waren zij en hoofdzakelijk langs de

rivieren vestigden zij zich, maar die rivieren

zijn hier zoo vele, en liggen zoo dicht bij

elkander, dat de verdeeling van de bewoners

over het geheele gebied eene vrij gelijkmatige

werd. Zij zijn verschillend van aard ; er wonen

visschersvolken en landbouwers, vreedzamen,

die zich den nieuwen staat van zaken, door de

vestiging van het Kongo-rijk in het leven ge-

roepen, ai heel aardig ingeleefd hebben, anderen

die steeds naar een gelegenheid uitzien om
,,de vaan des oproers" te ontplooien. Weinigen

zijn heelemaal te vertrouwen en nog steeds

worden gebruiken van de onze afwijkend, zooals

het menscheneten, openlijk of ter sluiks langs

de route der stoombooten of in de nabijheid

der stations in eere gehouden. Op de eilanden

en op den linkeroever van den beneden-Kongo

wonen de Moessongoro, een visschersvolk, op

den rechteroever de Kakongo, noordelijker de

Mayombe. Weder op den zuidelijken de Ba-

kongo, die vóór den aanleg van den Kongo-

spoorweg veelal als dragers gebruikt werden

en gewoonlijk aan het ontbreken van twee

Een hoofd in ceotraal-Afrika met zijne vrouwen.
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snijtanden in de bovenkaak herkenbaar zijn.

Al deze volkjes gelijken veel op elkander,

omdat door den vroegeren slavenhandel en

door de om een haverklap en dikwijls

zonder naspeurbare aanleiding plaats hebbende

verhuizingen en verschuivingen de onder-

scheidende kenmerken allengs uitgewischt zijn.

Een oningewijde zal al deze Negers tot

denzelfden stam rekenen, maar ook deskundigen

zullen vaak naar iets afwijkends in uiterlijk en

manier van doen zoeken ; het origineele, dat

zij toch zeker gehad hebben, is verdwenen.

Die beneden-Kongo-negers zijn goed gevoede

menschen van middelbare grootte, — onder

de Moesjikongo, op den zuidelijken oever, vindt

men bepaald schoone en imposante figuren.

Van de bronnen der Ogowe tot aan

Stanley Pool en gedeeltelijk tot Bolobo wonen

de Bateke, de beheerschers van de Kongo-

oevers, kooplieden en schippers. Zij zijn iets

donkerder dan de andere Bantoe. Voorts mogen
vermeld worden als bewoners van het binnen-

land van den Staat de Bayanzi, de Kassai

stroomop, een werkzaam, handeldrijvend volk,

welks habitus door andere stammen nagevolgd

wordt ; dan de Balolo en Roeki en de begaafde

Bangala, ten noorden van de noordelijke bocht

van den Kongo, langs de Mongala en hare

affluenten, Negers die men wel eens de Kroe-

negers van het binnenland genoemd heeft ; en

de Bapoto, en de Basoko.

In het gebied van de Oeëlle en de Oebangi

huizen talrijke stammen bij wie, evenals bij

hunne noordoostelijke buren, het menscheneten

een nog diepgeworteld gebruik is. De bisschop

Augouard, die ver in het binnenland op een

zendingsstation woonde, placht zich den bisschop

der kannibalen te noemen. Verder de Bansa,

de Goboe en de Banziri, die een beetje op

Nubiérs en op Semiten gelijken, benevens

de al naar de later te noemen Niam Niam
trekkende Sakara.

In het oosten, tusschen de Lomani en het

Tanganyika hebben de Arabieren duchtig huis-

gehouden en de menschen door elkander ge-

jaagd. Daar wonen de stoere en dappere

Batetele, ook al menscheneters, tusschen de

beneden-Loebefoe en de Loealaba. Ten noorden

van de Loekoega huizen de gevreesde en in

de berichten over de troebelen van den lateren

tijd dikwijls genoemde Manyema. Dertig jaar

geleden begonnen Arabieren uit Zanzibar zich

in hun land te vestigen en er verrezen plaatsen

als Nyangwe en Kasongo, langzamerhand toe-

nemend in belangrijkheid.

De lichtbruine, welgemaakte Manyema lever-

den aan de Arabieren het verlangde soldaten-

materiaal voor hunne rooftochten ; èn dit beroep

èn hun gewoonte om den mensch als spijs niet

te versmaden, hebben hun een slechten naam
bezorgd ; maar tot de weinig ontwikkelden

behooren zij niet; trouwens de meening dat

menscheneters per se tot de laag staande

rassen behooren, heeft men moeten opgeven.

Goed bekend zijn de Baloeba die tusschen

de Kassai en de Sankoeroe wonen en waarvan

de Basjilange eene onderafdeeling vormen. In

naam, maar weinig met deze verschillend, zijn

de Bakoeba, die in taal en in overleveringen

omtrent hunne verhuizingen nogal van eerst-

genoemden afwijken. Deze Bakoeba zijn krach-

tig gebouwde en schoon gevormde Negers,

die van palmvezels geweven lendendoeken

dragen, die zij roodverven evenals de nagels

van vingers en teenen. Het ontbreken van de

beide bovenste snijtanden, die bij het bereiken

van den huwbaren leeftijd uitgeslagen worden,

is een bijzonder kenmerk van dezen stam.

Hunne wapens zijn kunstig van vorm en

deugdelijk van maaksel en al hunne spulletjes

hebben iets eigenaardigs en oorspronkelijks.

De dorpen en de akkers zien er goed uit —
de laatsten worden door de vrouwen be-

arbeid — en men vindt er zelfs omheinde

tuinen. Ook de Basjilange en de reeds ge-

noemde Kioko munten uit door een goed

bestierden akkerbouw. Daarenboven doen de

stammen aan de Kassai en aan de Tsjoeapa

zeer druk aan de visscherij en hebben daar-

voor bestemde inrichtingen in de rivieren. Als

voortreffelijke jagers en kooplieden zijn de

Kioko weder bekend, een klein, levendig en

zeer energiek volk, dat als smeden zijns ge-

lijken niet heeft. Er zijn dus verscheidene

stammen waar wel wat in zit. De Kioko heeft

Wissmann indertijd een volk van denkers

geheeten, omdat het „Avaarom?" in hun mond
bestorven ligt. Maar uit dien hoofde zou men hen

ook den stam der kinderen kunnen noemen. De
produkten hunner kunstnijverheid worden door

de handelaars tot ver in de omliggende landstre-

ken gedragen ; andere reizigers schilderen hen
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als dapper, vertrouwbaar en respektabel, en

de positie der vrouwen als beter dan elders.

Jammer dat deze lof maar zulk een klein

groepje ten deel valt, een onaanzienlijk deel

van het geheel.

Portugal bezit ter westkust van Afrika een

groot land dat ten zuidwesten van den Kongo-

staat ligt, Angola heet en zich tot ver in het

binnenland uitstrekt; niet tot aan de oostkust

echter, zooals — wij zeiden het reeds vroeger —
wel eens een vrome wensch geweest is van de

Portugeezen. De oppervlakte beslaat ongeveer

1.300.000 vierkante kilometers; dit is met eenig

geduld wel uit te meten ; maar lastiger is het

de menschen te tellen die daar wonen, zooals

blijkt uit de cijfers van twee en een half millioen,

drie millioen, ruim vier millioen inwoners, die

voor dit land worden opgegeven. Overbevolkt

is het stellig niet. Het aantal „blanken" moet

omstreeks vierduizend bedragen en daaren-

boven wonen er vele kleurlingen, van ver-

schillende tinten. Bij de grensregeling van den

Kongo-staat kreeg Portugal den zuidkant van

den Kongo-mond, zoomede een klein geïsoleerd

stuk van de kust ten noorden dier monding,

het distrikt Kabinda. Het land is niet bij-

zonder gezegend ; de tropische weelderigheid

is hier reeds aan het tanen en het noorden

alleen wordt voldoende door rivieren gedrenkt,

terwijl het zuiden nogal dor is. In het noorden

en in het middengedeelte wordt voldoende

koffie geteeld om deze te kunnen uitvoeren,

maar niet genoeg suiker voor eigen gebruik.

Ook palmolie, palmnoten, kaoetsjoek, aard-

noten en eenig ivoor worden uitgevoerd. In

het zuiden des lands en op de hoogvlakten

van het binnenland liggen groote uitgestrekt-

heden die voor de veeteelt geschikt zijn, maar

hier en daar komt de voor vee nadeelige

tsetse-vlieg voor en ingevoerd vee schijnt het

klimaat van Angola slecht te verdragen. De
metalen, hoofdzakelijk koper, die de bodem
bevat, zijn tot voor korten tijd niet in hunne rust

gestoord, want het klimaat, het gebrek aan

arbeiders, de lage prijs in verhouding tot den

afstand van de vindplaatsen naar de kust, zijn

beletselen voor de ontginning. Eerst in den

laatsten tijd is men er aan gaan denken een

en ander onder handen te nemen; tot voor

weinige tientallen jaren werd er langs kara-

vaan-wegen een omvangrijke ruilhandel met de

stammen van het binnenland gedreven, steeds

met eene groote geheimzinnigheid, die concur-

renten beoogde te verschalken. En dan de

slavenhandel. De beide voornaamste naar het

achterland leidende wegen beginnen te Loando
en te Benguella. Aan den eersten liggen het

door de hitte beruchte Dondo aan de Koanza,

Poengo Andongo (of Ndongo) en Malansje,

plaatsen die men in oude reisverhalen vaak

genoemd vindt. De meer zuidelijke route van

Benguella uit voert naar het hoogland van

Bihé en verder naar de waterscheiding tus-

schen Kassai en Zambesi. Vroeger waren deze

beide routen de hoofdwegen voor het slaven-

transport naar de kust, maar het optreden der

Europeesche mogendheden en de ommekeer
in Amerika heeft den indertijd op groote schaal

gedreven slavenhandel allengs gesmoord ; toen

er geen slaven meer naar Amerika uitgevoerd

werden, schijnt er nog eenigen tijd van deze

waar verscheept te zijn naar de Portugeesche

eilanden op de kust van Guinea ; in 1875

gingen er, naar het schijnt, nog dergelijke

transporten van Mossamedes uit en in 1890

is er nog een verdacht schip met zulk een

lading aangehouden. Tegelijk met den slaven-

handel kreeg ook de andere handel langs de

binnenwegen een gevoeligen knak, en, onder

meer, leed bij voorbeeld de uitvoer van katoentjes

en andere Europeesche artikelen voor het

Loenda-rijk groote schade; zoodoende moest

een groot deel van de Angolasche kooplieden

iets anders zoeken om in hun onderhoud te

voorzien.

Men kan met gerustheid beweren, dat het

kwaad zich verplaatst heeft, toen de uitvoer

aan de kust der Portugeesche bezitting be-

moeilijkt werd. Zoolang er eene gestadige

vraag naar slaven en slavinnen bestaat, zullen

de slavenhalers zich de moeite en het risico

blijven getroosten om hun menschelijken buit

meester te worden. In Arabië is er steeds

behoefte, en in de havens van Perzië, Tripoli,

en Marokko worden Negers en Negerinnen

ontscheept voor de afnemers, Turkije en de

Mohammedaansche centra en het geheele

Oosten. Als die vraag nu eens ophield,

dan zou men een heel eind verder zijn.

Daarvoor zou een bond opgericht moeten

worden, ter verandering van de zeden in
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de zooeven genoemde landen. Maar — men
zij vooraf gewaarschuwd zeden wijzigen is

een moeilijk werk. Wij weten dat immers van

zoo nabij; ook wij hebben onze slavernij, onze

loonslaven ; en dan de slavernij der vrouw

;

Vrouw der Mondombe.

en nu is

meer een

dat niet zoo ernstig gemeend en

rhetorische figuur, maar men wil

er toch mede aanduiden dat er iets niet pluis

is, dat er personen zijn die een gebrek aan

vrijheid hebben, meer of min slaaf zijn van

anderen. Is dat euvel nu hersteld ; dit deficit

aangezuiverd
; is men daarmede in eigen kring

gereed gekomen ? Met al onze bonden tot dit

en tot dat veranderden wij de zeden van onze

eigen blanke rasgenooten nog maar enkele

millemeters ; velen echter, ware kruisvaarder-

naturen, behouden een benij-

denswaardig optimisme, en hoe-

wel niet in staat de straat-

schenderij in hun eigen dorp

af te schaffen, achten zij zich-

zelven wel bekwaam om aan den

Kongo de slavernij te gaan uit-

roeien.

Het maken, het houden en

het verkoopen van slaven is

zóó vervlochten met de Afri-

kaansche maatschappij, dat het

geheele weefsel vernietigd zou

behooren te worden om ook dit

kwaad te treffen. Zoodra een

dorp, een groep, een stam, of

hoe zulk een complex heeten

moge, zich iets krachtiger ge-

voelt dan een naburige, trekt

men er op uit — wij vertelden

daarvan herhaaldelijk — om
slaven te rooven, vrouwen voor

de huishouding en den akker,

knapen voor den oorlog. Sla-

vernij is, ongerekend het be-

drijf van de Arabische hande-

laars die slaven uitvoeren, in

Afrika zelf ,,an industrial sys-

tem". Hier is vice propre; de

Afrikaansche hoofden zelve ma-

ken er zich aan schuldig, door

rooftochten tegen andere stam-

men te ondernemen, waarbij

zij dorpen verwoesten en, na

moord en plundering op groote

schaal, eene geheele bevolking,

voor zoover zij waarde heeft, weg
te voeren. Dit is adat, gewoonte-

recht, in het land waar ieder

baasje zijn eigen baas is, en

de baas van de fysiek- of numeriek-zwakkeren.

Zoo zijn onze manieren, zegt men ginds ; en

nu mogen wij die manieren afkeuren omdat

ze niet strooken met de onze, maar het is

naïef om te zeggen : we zullen dat eens gaan

afschaffen. Precies even naïef als het voor-
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nemen van Serenissimus, die zijn gasten

's avonds niet wilde laten vertrekken, alvorens

hij met hen de „sociale quaestie" opgelost had.

Wij moeten nu terug naar het Portugeesche

Angola. Het vervoer van slaven uit Benguella

naar Cuba en Brazilië heeft opgehouden ; en

de blanke onderdanen van het Portugeesche

gouvernement kunnen volgens het dekreet van

9 Aug. 1879 niet langer slaven in de volle

beteekenis des woords bezitten. De slavernij

bij de Europeanen is vervangen door eenige

jaren gedwongen arbeid, dien de Neger, zoo

het heet vrijwillig, door eene voor de daartoe

aangewezen autoriteiten afgelegde verklaring,

dus bij kontrakt, op zich neemt. Maar in

werkelijkheid is door dat alles de toestand

weinig verbeterd. Portugal was in de eeuw

der groote ontdekkingen, toen het als zeeva-

rende en koloniseerende natie een schitterende

rol vervulde, in de gelegenheid om zeer veel

bij te dragen tot de verspreiding van de

gewoonte om slaven te houden, maar het is

thans omermogend om deze tegen te gaan.

Het oefent over zijn donkerkleurige dusge-

naamde onderdanen geen wezenlijk gezag uit;

het kan voor hen geene wetten maken die

het in staat is te handhaven ; het kan niet

door dekreten de vormen veranderen die een-

maal het Afrikaansche leven aangenomen
heeft, den stempel uitvvisschen dien de razzia en

de slavenhandel er sedert eeuwen diep hebben

ingedrukt. Daar geen dwang op de inlandsche

bevolking kan toegepast worden, blijft nog het

middel over om door beschaving op haar te

werken. Dat middel wordt door de Portu-

geesche regeering niet versmaad
;

zij beschermt

de zendelingen zooveel zij kan en bevordert

hunne pogingen zooveel zij vermag. Maar juist

uit de geringheid der verkregen resultaten blijkt

hoe weinig op deze manier kan bereikt wor-

den niet door Portugal alleen. Hoe klein

is in de Afrikaansche bezittingen van dat land

het aantal der Europeanen tegenover de

menigte Negers ! Hoezeer is het bij dit streven

te betreuren, dat tengevolge van het gebruik

der Afrikaansche bezittingen als strafkoloniëno y

het kleine „blanke" element bovendien nog

voor een groot deel in gehalte zooveel te

wenschen overlaat. In de stad Mossamedes
worden deze degradados niet geduld, maar in

het binnenland dringen zij steeds dieper door

en daar werden zij de stichters der meeste

fazenda's of landgoederen en der brandewijn-

fabrieken die daar zoo menigvuldig zijn.

Bevaarbare rivieren heeft men in Angola

niet; het water schiet in stroomen van het

tafelland naar beneden. Maar er zijn spoor-

wegen ; van Loando loopt er een in vele

bochten over het tafelland tot aan den rech-

teroever van de Loecalla-rivier, een lijn die

men tot Malansje denkt te verlengen ;
zij be-

reikt een hoogte van 842 meter, loopt door

fraaie landschappen en is goed gebouwd. Ook
bij Benguella ligt er een lijn naar Catoem-

bella, maar zij schijnt weder buiten dienst

gesteld ; andere lijnen zijn nog geprojekteerd.

Aan de kust liggen eenige oude steden, die,

met uitzondering van de zuidelijke, voor den

Europeaan geen aangenaam verblijf opleveren.

Ambriz, in het noorden, is nogal levendig door

zijn handel, maar zeer ongezond ; San Paolo

de Loando, de hoofdstad, in 1576 gesticht,

geldt mede voor ongezond en heeft 15,000

inwoners
;

zij ligt aan een baai, of juister gezegd,

aan een zeestraat, die een voorliggend vlak

eiland van den vasten wal scheidt en die zoo-

danig verzand is, dat de zuidelijke ingang in

het geheel niet meer door schepen kan gebruikt

worden. Dan volgen Novo Redondo en het

belangrijker Benguella, de oude en de nieuwe

stad, voormaals de hoofdzetel van den

Portugeeschen slavenhandel. Benguella bezit

geen eigenlijke haven en de schepen moeten

een heel eind uit den wal voor anker komen.

Twintig kilometer ten noordoosten daarvan ligt

aan de Catoembella-rivier het plaatsje Catoem-

bella, aan de voornaamste handelsroute naar

het binnenland, dat zich ten koste van Ben-

guella ontwikkeld heeft. Want de Negers uit

het rijk bevolkte distrikt Caconda, van het tot

diep in het binnenland handeldrijvende Bihé

en van Bailoendo, leverden liever hunne goe-

deren te Catoembella af dan in het zooveel

verder gelegen Benguella. Beide plaatsen zijn

zeer ongezond en te Benguella is het bijzonder

heet en bestaat er een chronisch gebrek aan

goed drinkwater; daarenboven heeft Benguella

nog iets eigenaardigs, namelijk de verscheu-

rende dieren die daarheen afdwalen uit het

dichte bosch waardoor de stad aan de land-

zijde omringd is, dieren waarop de Portugee-

zen, die in 't algemeen geen sterke sportsmen

De Volken der Aarde. II. 13
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zijn, slechts zelden jacht maken. Hyena's

ziet men dikwijls in de stad en worden er

gevangen in vallen ; ook is het geen groote

zeldzaamheid dat een leeuw naar de straten

van Benguella verdwaalt. En wij, die al reden

Portugeezen op Afrika's westkust werd op deze

streek weinig acht geslagen ; men noemde ze

toen Angra do Negro. De Portugeesche kolo-

nisatie begint eerst met 1839. Toen de luitenant

der artillerie Garcia zich over land van Ben-

guella naar de baai van Mos-

samedes begaf, vond hij er reeds

een factorij gevestigd en deze

eerste handelsonderneming werd

allengs door meerdere gevolgd,

die öf op zichzelve zaken deden,

öf in verband stonden met hui-

zen te Benguella, Novo Redondo
en Loando. En zoo had zich

hier reeds langzamerhand een

kleine blanke bevolking geves-

tigd, toen in 1 849 een eerste

aanvoer van kolonisten uit Bra-

zilië een nieuw gewicht aan

Mossamedes beloofde bij te

zetten Deze kolonisten waren

Portugeezen, die de kwellin-

gen van de Brazilianen, welke

zich van de Portugeesche kroon

hadden losgemaakt, wilden ont-

wijken, door andere woonplaat-

sen te zoeken. De Portugeesche

regeering was hun zooveel mo-

gelijk behulpzaam en bood hun

vestiging in Mossamedes aan.

De uitkomsten dezer kleine

volksverhuizingen waren hoogst

ongelukkig; de meeste kolo-

nisten kwamen door ontberingen

en ziekten om het leven, en

slechts zij die met ongewone

lichaams- en geestkracht begaafd

zegevierden over de

zijn een

Man der Mondombe.

tot klagen meenen te hebben als er een losse

koe door de stad wandelt 1

De hoofdplaats van het zuidelijk deel des

lands is Mossamedes, dat in 1840 ontstond.

Het geheele gewest Mossamedes staat nog geen

zeventig jaar onder Portugeesche heerschappij.

In den tijd van de groote ontdekkingen der

waren,

bezwaren. In 1855

aantal Duitsche landverhuizers,

die op weg naar Brazilië te

Lissabon als noodhaven aan-

kwamen, naar Mossamedes ge-

gaan, maar met hen is het nog

slechter afgeloopen; die Duitsche kolonie is

thans geheel uitgestorven. De komst der Trans-

vaalsche trekboeren in Mossamedes en hunne

vestiging te Hoempata in 1880, die ruime

vergoeding voor het uitsterven der Duitsche

kolonie beloofde, was natuurlijk aan de Portu-

geesche autoriteiten niet minder welkom. Wij
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hebben over deze Boeren, die in 1874 de

Transvaal verlieten en zes jaren reisden, zich

eerst vestigden in het westelijk deel van

Ovambo-land en toen het daar niet houdbaar

bleek, zich met de toestemming der Portu-

geesche autoriteiten te Hoempata neerzetten,

al vroeger gesproken. Zij waren het wier lot

mijn reisgenoot in midden-Sumatra D. D. Veth

zich aantrok en die hem deden besluiten in

1884 naar Angola te gaan, hopende gelegen-

heid te vinden om deze 250 stamgenooten van

een wissen ondergang te redden. Immers waren

hier te lande berichten ontvangen die deden

vermoeden dat zij ook te Hoempata niet wilden

blijven
;

zij hadden de hulp ingeroepen van

verwanten in de Kaapkolonie en de Transvaal,

om naar laatstgenoemd land te kunnen terug-

keeren. De hoofdreden lag waarschijnlijk in de

omstandigheid dat zij die tot nu toe uitsluitend

veehoeders waren, hier landbouwers moesten

worden, daar zij met den geheelen ondergang

van hun veestapel bedreigd werden. Hoempata

ligt op een plateau, waarvan het noordelijk

deel is ingesloten door twee hooge bergreeksen,

welke vlak in het noorden zoo dicht tot elk-

ander naderen, dat zij slechts door het dal

der Hoempata-rivier gescheiden zijn, terwijl zij,

naar oost en west divergeerend, in het zuiden

den blik vergunnen onbelemmerd over eene

onafzienbare vlakte te dwalen, waardoor de

rivier, vereenigd met de Naine, haren loop

naar de Calcoelavar voortzet. De woningen

der Boeren vond Veth liggen aan den voet

van den bergrug, ongeveer een dertigtal hoeven,

over een afstand van een paar uren verspreid

;

zij bestonden uit aanzienlijke stukken land

waarop door de meesten, met vrij goede uit-

komsten, eenige Europeesche groenten ver-

bouwd waren, alsmede eenige maïs. Veel

land was nog onbebouwd gebleven; trouwens

de aan een zwervend leven gewende Boeren,

schenen den akkerbouw nog niet bijzonder

genegen te zijn. De hoeven waren van elkander

gescheiden door breede, rechtlijnige en elkander

onder rechte hoeken kruisende, niet geplaveide,

maar met gras begroeide wegen. Overal

stroomde kristalhelder en koud water langs

deze wegen, ontleend aan de rivier die ten

noorden van Hoempata loopt. De huizen waren

zeer eenvoudig, laag en zonder verdieping,

enkel van hout en rood leem opgetrokken, de

meeste met twee woonvertrekken, de wanden
dezer kamers met kalk gewit en met een

pseudo-lambriseering van gele oker geverfd.

De kleine, lage vensters waren met stukken

wit katoen in plaats van met glas gesloten,

de deuren op oud-hollandsche wijze in een

boven- en onderdeur verdeeld. Er heerschte

in deze woningen een echt hollandsche zin-

delijkheid en de vloer, met een mengsel van

leem en koemest bepleisterd, dat spoedig zoo

hard wordt als ijzer, was volkomen vrij van

allen onaangenamen reuk. Ieder gezin bakte

zijn eigen brood en beschuit, gelijk het ook

zijn eigen boter bereidde. De meubelen waren

alle hoogst eenvoudig, tafels en stoelen van

een donkerbruine houtsoort vervaardigd en

met ivoor of been ingelegd. De bewoners,

krachtige, forsch gebouwde mannen, ongeveer

als Geldersche landlieden gekleed, en verder

met breedgerande, meestal met vederen ver-

sierde hoeden, die hun forsch gelaat en vollen

baard overschaduwden, maakten een sympathie-

ken indruk van kracht en beradenheid. Veth

werd echter teleurgesteld, daar hier niet te

vinden was wat hij hoog noodig had : trekossen.

Toen de Boeren — na een zeldzaam ramp-

spoedigen tocht — in 1880 te Hoempata
kwamen, telden zij 57 gezinnen, samen 270
menschen, benevens 50 skepsels of Negers

;

zij voerden met zich 61 wagens met 840 trek-

ossen, en bezaten bovendien 2160 stuks losse

runderen, 120 paarden en ongeveer 3000

schapen en geiten. En thans? Kudden van

eenige beteekenis waren te Hoempata niet te

vinden. Het rundvee, vroeger der Boeren voor-

naamste bezitting, was op onrustbarende wijze

verminderd. Hunne schapen en bokken waren

alle gestorven en met hunne paarden was het

niet veel beter gegaan. Reeds op den tocht

van Transvaal hierheen hadden zij ontzettende

verliezen geleden en na de vestiging hadden

nieuwe rampen den veestapel getroffen. Vee
te houden of aan te fokken schijnt hier vol-

strekt onmogelijk
;

zeventig percent van alle

dieren sterven eer zij een maand oud zijn en

van het leven zijner ossen is de Boer geen

oogenblik zeker, daar zij gedurig aan aanvallen

van allerlei kwalen bloot staan. In 1883 heeft

uit dien hoofde een groot gedeelte hunner,

onder ontzettende moeilijkheden en gevaren

den terugtocht naar de Transvaal ondernomen
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en volbracht. De herinnering aan al het op

de heenreis doorgestane leed schijnt onbe-

grijpelijker wijs niet machtig genoeg geweest

te zijn om de trekkers terug te houden van

een tocht die niet veel beters beloofde. En zij

die aan den rugwaartschen trek naar de Trans-

vaal niet hadden deelgenomen, onthielden zich

alleen omdat zij meer verwachtten van een

trek in andere richting. Niemand hunner was

overtuigd dat Hoempata op den duur een

geschikte verblijfplaats voor hen zijn zou. De
Boeren die nog noemenswaardige kudden be-

zaten, lieten deze, als eenig middel om ze levend

en gezond te bewaren, op een afstand van twee

tot vier dagreizen van Hoempata op lager ge-

legen weiden grazen. Slechts vijf of zes gezin-

nen genoten destijds nog een tamelijken wel-

stand, maar velen bezaten nog slechts een

half dozijn trekossen, en geen koeien of eenig

ander vee. Voor het transport-rijden, anders een

hunner voornaamste bestaansmiddelen, waren

zij verplicht zich te kombineeren en het loon

onder elkander te verdeelen — het loon dat

op zichzelf ruim genoeg zou zijn, maar aan.

zienlijk minder werd doordien meestal een deel

van het vee onder de zware taak bezweek.

Veth heeft voor de Boeren te Hoempata

maar weinig kunnen doen
;
hij is ziek geworden

Meisje der Mondombe.

en ginds gestorven; het besef dat ongedaan bleef

wat hij zich voorgenomen had te doen, zal hem
voor het eerst in zijn leven bang gemaakt

hebben, bang voor den dood.

Ook na den zuid-Afrikaanschen beschavings-

oorlog zijn weder vele Boeren naar Angola

getrokken, men zegt wel tweeduizend, waar zij

zich veel noordelijker dan vroeger, namelijk ten

zuiden van de Coeanza, gevestigd hebben.

De Portugeesche stations in het binnenland

van Angola beteekenen weinig; een groot

gedeelte van het achterland gold langen tijd

voor tamelijk onafhankelijk en zelfs Bihé was

niet voortdurend door de Portugeezen bezet

;

het getal blanken, die echter bijna allemaal

minder of meer Neger-bloed in de aderen

hebben, is op die binnenlandsche plaatsen zeer

gering. In den achterlijken staat zal geen ver-

andering komen zoolang de verkeerswegen

niet verbeterd worden ; en dan blijft altijd nog

het ongezonde klimaat een rem op de ont-

wikkeling.

Over de Negerstammen van Angola moet

met eenige omzichtigheid gesproken worden—
want de berichten omtrent hen zijn nogal

vaag en de aanduidingen vaak onduidelijk.

De Ovangamboë of bewoners van Gambos
bestaan uit vier zeer verschillende volksstam-

men maar de meesten behooren tot de Moen-

haneka. In de buurt van Hoeilla huwen deze

en de Mondombe onder elkander en wel meer

Moenhaneka-vrouwen met Mondombe dan

omgekeerd, eene vermenging die een zuivere

waarneming van het verschil tusschen deze

natiën alweder niet in de hand werkt; men
mag aannemen dat dit verschil vroeger aan-

merkelijk grooter was. Te Gambos — gelegen in

de streek van denzelfden naam, die zich uitstrekt

tusschen i5°5o' en i6°2o' Z.B. en van i3°3o'

O.L. tot aan den oever der Coenene — te

Gambos is de Moenhaneka-stam veel zuiverder

bewaard. De Negers breken over het geheel

zich weinig het hoofd met overeenkomst en

verschil van namen en rassen. Zoo zien bv.

de Ovangamboë wel in dat de bewoners van

Hoeilla sterk op hen gelijken, maar toch

blijven zij zich als een afzonderlijk volk be-

schouwen en noemen.

Hoe het soms met namen gaat, leert ons

het woord Ovambo. Dit is een Damara-woord,
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dat niet anders beteekent dan ,,die anderen".

De Damara hadden geen bijzonderen naam

voor hunne naburen en duidden ze aan met

dezen algemeenen. Het woord, door de Engel-

schen niet verstaan, is door hen als volksnaam

beschouwd en toebedeeld aan de rassen

wonende ten noorden der Damara tot nabij de

Coenene en oostwaarts tot p.m. den i4den graad

O.L. Ten noorden der Coenene zijn nergens

Ovambo te vinden en de rassen van deze en

gene zijde dezer rivier verschillen wel dege-

lijk. Ofschoon de Coenene tusschen het gebied

der Ovambo aan de eene, en dat der onder-

ling nauw verwante en ten deele vermengde

Mondombe en Moenhaneka aan de andere

zijde stroomt, zou men toch zeer verkeerd

doen in haar de grens te zien tusschen die

tweeërlei bevolking. Die rivier toch wordt aan

beide oevers bewoond door een derden volks-

stam, die der Hombe, waartoe ook de Quipongo-

en Moelondo-volkeren behooren. De Onbandja

die aan den linkeroever wonen, zijn door taal

en zeden even duidelijk onderscheiden van de

ware Ovambo (Onkojijama) als zij met de

andere genoemde rassen overeenstemmen. In

de streek van Gambos is het merkwaardigste

ras na de Moenhaneka de Ovandiemba, die

meerendeels omstreeks drie uren ten zuiden

van den berg Tongo-Tongo wonen, in de

streek die Mololla of Ponaka heet. Het ver-

schil in haardracht tusschen hen en de Moen-

haneka is 't meest in het oog loopend. De
mannen der Ovandiemba bewerken het haar

met vet en gestampte boomschors zoodanig,

dat het op vetgesmeerde touwtjes gelijkt, ter-

wijl zij met een smal strookje slangenvel den

geheelen haarbos achter op het hoofd bijeen-

binden. De vrouwen bewerken het haar even-

eens met vet, maar dragen het langer en

scheren bovendien den schedel bovenop ge-

heel kaal, waarna zij het haar langs de slapen

weder zóó naar boven binden, dat de kale

plek onzichtbaar wordt. Ook de taal van dit

zwervende ras verschilt van die der Moen-

haneka en is voor deze onverstaanbaar, maar

zij hebben zich de taal der Moenhaneka eigen

gemaakt en gebruiken die als middel van ge-

meenschap. Zij zijn rijk aan vee en betalen

schatting aan den sobe of koning; hunne

akkers hebben zij in bruikleen, maar zij ge-

nieten met de overige bevolking gelijke bur-

gerrechten. Vanwaar zij komen, is met geen

mogelijkheid uit te maken. Ook hunne voor-

ouders zwierven reeds te midden van de

andere stammen
;

streng hunne nationaliteit

bewarend, hechten zij zich niet aan eene

woonplaats, maar trekken verder wanneer het

verblijf hun onaangenaam wordt.

De Moelondo heeft men te zoeken in de

buurt van Quipongo ; dit oord, een koninkrijk

en een van de grootere, ligt bijna vlak oost

van Hoeilla, dat op zijn beurt weder schier

vlak ten oosten van Mossamedes ligt. Quipongo

is een bijzonder vruchtbare plek, zeer gezond

voor vee, een zoogenaamd hakdoornveld,

met ijl bosch. In den drogen tijd is het slecht

van water voorzien. De inlandsche dorpen,

alle omheind door zware, dicht aaneengeplante

palen, zien er uit als kleine versterkingen

;

hier en daar is in de omheining een kleine

opening die 's nachts door dikke balken ge-

sloten wordt. In het midden ligt de burcht

van het hoofd, die in dezen nauwen kring

een onbeperkte heerschappij voert, zooals de

sobe dat doet over het geheele land. Dit hoofd

ontvangt de vreemdelingen, dient hun bier

voor, neemt en biedt de geschenken aan. De
bevolking behoort, zooals wij zeiden, tot de

Moelondo en onderscheidt zich in vele opzich-

ten kennelijk van de bevolking van Hoeilla. Het

binnenste der woningen geeft geen grooten

dunk van de zindelijkheid der bewoners ; alles

krioelt er dooreen, kinderen, honden, varkens.

De vrouwen zijn er gewoonlijk bezig met,

onder eentonig gezang, de maïs in de stamp-

blokken tot meel te verwerken. Aan haar is

uitsluitend alle werk overgelaten, niet alleen

het huiswerk, maar ook akkerbouw en visch-

vangst. Gevischt wordt hier o. a. met de stuip-

mand, een mand zonder bodem, die de vis-

scher, wadende door de rivier, over de visch

stulpt en daarna de vangst met de hand door

de boven-opening pakt ; een manier van vis-

schen die men op verschillende plaatsen van

de wereld terugvindt. Als de maan tot vollen

wasdom gekomen is, dan wordt er het meest

gedanst. Een dans door de jonge meisjes

uitgevoerd, wordt door het gezang der omstan-

ders begeleid en daarenboven maken zijzelve

een klapperend geluid door met de elbogen

tegen het bloote lichaam te slaan. De krijgs-

dansen die de mannen in volle wapenrusting
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onder het aanmoedigend geschreeuw der vrou-

wen en het voordurend knallen hunner mus-

ketten uitvoeren, hebben bij het licht der

vuren iets duivelachtigs.

De Ovambo blijven, naar wij deden opmer-

ken, aan gene zijde van de Coenene ; dat toch

de Negers aan deze zijde wel met dien naam
en ook met den verbasterden naam Wampoe
of Wampus aangeduid worden, is de schuld

der Boeren van Hoempata, die op hunnen

tocht herwaarts langen tijd onder de Ovambo
vertoefden en nu iederen Neger een Wampus
noemen, zooals men op de oostkust en in

centraal-zuid- Afrika van Kaffers spreekt.

Van een langzame beschaving der inlanders

door de Portugeesche kolonisten zal wel nooit

sprake kunnen zijn; daarvoor zijn die kolo-

nisten zeiven niet beschaafd genoeg. Plaatsen als

Hoeilla, Capangombe en Hombe hebben haar

bestaan te danken aan de fabrieken van de

agoa ardente, den brandewijn, waaraan de

Mondombe ongeloofelijk verslaafd zijn. Het

woord staat er zonder opzet ; de vraag

is ot de inlanders er nu beter aan toe

zijn dan vroeger, toen zij verslaafd waren aan

de handelaars, wier hoofdbedrijf eertijds het

koopen of doen opvangen en het verzenden van

slaven was, en die thans van affaire veranderd

zijn en de Negers aan brandewijn helpen. Deze

industrie is de eenige bloeiende en op haar drijft

voornamelijk de handel met de inlanders, die de

omewa maloeloe niet meer kunnen ontberen.

Het vocht wordt meestal gestookt uit het suiker-

riet, dat vooral te Quipollo, Bivalla en Capan-

gombe welig tiert. De gebouwen die de kolo-

nisten opgericht hebben, zijn meestal zeergroot

en gelijken, door de hooge, dikke muren die ze

omringen en die noodzakelijk zijn om ze tegen

de aanvallen der Negers te beveiligen, veel

op forten. Zij maken, wanneer men hier voor

het eerst binnentreedt, een zonderlingen indruk;

in de open lucht tusschen de muren wemelt het

van koeien, varkens, schapen en andere dieren,

die elkander verdringen en van den ochtend tot

den avond een groot lawaai maken. In de ver-

trekken heeft alles, ook bij de meest gegoeden,

een zeer primitief aanzien. Een ruw-houten

tafel en eenige plompe banken zijn meestal

het eenige huisraad en de weg wordt overal

versperd door stapels koopwaar, waartusschen

men, trippelend als een ekster, zich moet be-

wegen. De huizen zijn omringd door uitge-

strekte velden voor de kuituur van maïs,

suiker en katoen en door vruchtboomgaarden,

waar bananen, vijgen, sinaasappelen en mangga's

groeien. De bewerking der velden heeft altijd

door Negers plaats, die op goederen van

eenige beteekenis wel 150 of 200 in getal

zijn. Zij kunnen, ofschoon tegenwoordig door

een kontrakt met hunne meesters verbonden,

toch nog wel slaven genoemd worden. Blanke

vrouwen ziet men in het binnenland zoo goed

als nooit; de Portugeezen in het binnenland

wonen samen met een Negervrouw als huis-

houdster en bedrinken zich vaak, vechten ook

wel, maar voor den reizenden blanke zijn zij

bijzonder voorkomend en gastvrij.

Bivalla of Biballa kan als het centrum der

Mondombe van het Chella-gebergte beschouwd

worden ; men vindt ze ook te Hoempata en

omstreken ; noordoostwaarts tot Ouipongo,

noordwaarts tot Quillenges, maar niet verder

zal men hen aantreffen. Zij zijn zeer eenvoudig.

Men vindt bij hen wel voorwerpen die tot

fetis opgeklommen zijn, maar niet uit hout of

steen gesneden beelden, zooals o. a. de Kongo-

negers die hebben. Van de kennis der mid-

delen om op geesten invloed te oefenen, van

toovermiddelen en -spreuken, is niemand bui-

tengesloten, maar oude menschen worden geacht

daarvan meer te weten en in het gebruik meer

vaardigheid te bezitten. Grijsaards zijn dus de

grootste toovenaars en worden om het mis-

bruik dat zij van hun macht kunnen maken
zeer gevreesd. Er zijn echter, naar de voor-

stelling der Mondombe, ook tooverkunsten die

aan bijzondere familiën eigen zijn en als bij

erfenis van geslacht tot geslacht overgaan. Zoo

is b.v. het regenmaken, dat wel de hoogste

mate van tooverkracht vereischt, een bijzonder

attribuut van den koning of sobe, dat op zijn

opvolger overgaat. Dit bijgeloof is den sobe

zeer voordeelig, want hij laat zich om het te

doen regenen jaarlijks een groote menigte vee

betalen en allerlei voorwerpen die hij begeer-

lijk acht.

Tegen het gevaar van door den toorn van

machtige geesten of de vijandige gezindheid

van bekwame toovenaars aan lijf of goed schade

te beloopen, tracht men zich door voorbehoed-

middelen te wapenen ; hieronder zijn er ver-

scheidene die steeds gedragen worden en
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tevens als lijfsieraden dienst doen. De meest

gebruikelijke zijn hoorntjes van kleine bosch-

antilopen, aan een riempje om den hals ge-

dragen, en dienen voornamelijk tot bescherming

tegen roofdieren. De reden dat werkelijk roof-

dieren dikwijls door deze hoorntjes afgeschrikt

worden, zal wel gelegen zijn in het schel gefluit

dat de Mondombe daarop weten voort te

brengen.

De offers die de bewoners dezer waterarme

streken zich getroosten om de gunst te winnen

van de vorsten die het vermogen hebben regen

te verwekken, geven ons tevens den maatstaf

van hun afkeer voor hen die van toovermid-

delen gebruik maken om den regen tegen te

werken ; wie daarop betrapt wordt, moet zonder

genade de doodstraf ondergaan. De ingangen

hunner woningen versieren de Mondombe met

allerlei voorwerpen die hen tegen onheilen

moeten beschutten; schedels van runderen op

lange staken nemen daaronder een voorname

plaats in. Iemands overlijden schrijven zij

meestal toe aan den invloed van een vijandi-

gen toovenaar. Dobbelsteenen wijzen den moor-

denaar aan, en dan ontstaat er oorlog tusschen

diens familie en de familie van den overledene
;

de vijandelijkheden bestaan gewoonlijk in het

stelen van elkan Iers goed, en de vrede wordt

hersteld doordien de verliezende partij de

verdere vijandelijkheden afkoopt met eenige

runderen en met een maal, waarbij veel bier

gedronken en ten slotte gevochten wordt —
da capo ad infinitum. Zelden zal men in de

nabijheid der woningen van Mondombe komen
zonder van zulke voorvallen te hooren.

De Mondombe leven van veeteelt en land-

bouw. Aan hun hoofd staat de sobe, met

onbeperkte macht. Zijn eigen kinderen hebben

nooit eenig recht op den troon, maar hij wordt

opgevolgd door den oudsten zoon zijner oudste

zuster. Raadsheeren of sekoela staan hem ter

zijde ; zij zijn de oudsten van den stam, de

patriarchen hunner families, de aanvoerders in

den krijg. Ook als een sekoela sterft wordt

hij, overeenkomstig de gebruiken der volken

die nog niet geheel van de matriarchale instel-

lingen vervreemd zijn, door zijn oudsten neef

van zusterszijde opgevolgd. Huwelijken sluiten

de Mondombe naar hunne keuze ; maar de

bruidegom moet steeds voor zijn bruid een os

betalen ; de meesten hunner hebben meer dan

ééne vrouw, de armen moeten zich met een

enkele tevreden stellen. In den winter als het

niet regent, wonen de Mondombe in kleine

dorpjes bij elkander : in den regentijd versprei-

den zij zich en wonen, ieder met zijne familie,

bij hunne velden om die te bebouwen. IJzeren

schopjes vervaardigen zij zeiven en ook lans-

punten, messen en ander ijzerwerk; het ijzer-

erts graven zij zeiven uit de mijnen. Overigens

heeft de industrie van dit volk weinig te be-

teekenen ; hun smaak is niet groot en maar

zelden zal men fraaie ivoren of koperen of met

koper of ivoor bewerkte voorwerpen bij hen

vinden. Wat dadelijk in 't oog valt, is dat alles

wat zij aan hebben met vet besmeerd is ; dit

is een vaste regel en hangt samen met den

afkeer van het gebruik van water, die een

hunner sprekendste eigenaardigheden is. De
kleeding is hoogst eenvoudig en bestaat bij

vrouwen en mannen uit twee om het middel

geslagen vellen, een van voren en een van

achteren, door een gordel bevestigd ; die gordel

is een platte riem of een rolronde van darmen

gemaakt; de vrouwen loopen heupwiegenden

de vellen deelen in deze beweging, wat voor

een bijzondere elegantie doorgaat. De wapenen

die de mannen steeds in groote hoeveel-

heid bij zich dragen, bestaan gewoonlijk

uit een bijl, een mes, een of twee knotsen,

een lans en meestal een vuursteen-geweer.

Enkelen, voornamelijk de jongeren, hebben

boog en pijl wanneer zij nog geen geweer rijk

zijn. De bijl bestaat uit een ongeveer ander-

halven voet langen, houten steel, naar boven dik

uitloopend en een weinig achterover gebogen

en een daarin bevestigde, korte, smalle, ijzeren

wig ongeveer vijf of zes centimeters breed en

tien lang. Opmerkelijk is het hoe zij in korten

tijd met dit oogenschijnlijk onbruikbare werk-

tuig dikke boomtakken weten af te kappen.

Een andere soort bijl, waarvan de wig iets

grooter en de steel meestal met koper be-

slagen en fraai uitgesneden is, wordt bijna uit-

sluitend in den oorlog gebruikt. De koning

heeft mooie statie-bijlen, open gewerkt en ge-

graveerd. Men draagt zulk een bijl öf met

den steel in den gordel, öf met de wig over

den schouder. De door de Mondombe zeiven

gemaakte messen zijn lanspunt-varmig en loopen

in een houten scheede die in een vischstaart

eindigt en aan den eenen kant over de ge-
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Mandingo-mannen met de marimba, slag-instrument met houten toetsen

heele lengte open is, zoodat men het lemmer
in de scheede kan zien liggen. De knotsen

zijn van dezelfde lengte als den bijlsteel, van

hard hout, en met een ronden of peervormigen

knop ; het zijn meer jachtwapens en werptuigen
;

een snel loopende haas met zulk een knots

dood gooien, is bij een Mondombe niet een

bewijs van bijzondere knapheid. Lange knotsen

in denzelfden vorm dienen ter verdediging.

De lans, meestal vier voet lang, is gewoonlijk

van ijzer, de punt ovaal, de steel dun en voor

ongeveer drie vierden met een ossenstaart over-

trokken, zoodat het onderste onbekleed blijft

;

er bestaan echter ook lansen met houten stelen.

Op de bogen, die anderhalven meter

lang en van een stevige lederen pees

voorzien zijn, gebruikt men jacht- en

oorlogspijlen, de laatste altijd met

ijzeren en vergiftige punten. Een
voorwerp dat men zelden bij den

Mondombe, zoo mannen als vrouwen

missen zal, is de snuifkoker, of snuif-

hoorn die aan den gordel gedragen

wordt, een beestenhoorn of een stuk

hol riet, dat door een stop gesloten

en aan een riempje opgehangen wordt.

Het snuiven is ook bij dit volk een

ware hartstocht en nooit zal men
Mondombe in gezelschap vinden zon-

der dat zij snuiven of bezig zijn met

een ijzeren priem de snuif in den

hoorn fijn te wrijven. Bij de meesten

zijn neuspunt en bovenlip lichtgeel

gekleurd. Een Mondombe kan zich

aan het snuifgenot overgeven als

een rooker aan het genot van zijn

pijpje ; vooral des avonds bij het

vuur is hij gewoon met korte tusschen-

poozen zich uit zijn hoorn te bedienen. Zelden

gebruiken zij tabak op andere manier en wan-

neer sommigen rooken, dan is het in navolging

van de blanken ; de pijpekoppen zijn öf uit

het zoogenaamde roodklip gesneden, öf ge-

bakken van dezelfde klei waarvan zij potten

maken ; in den kop steekt een rieten steel,

met riempjes en kralen versierd. Behalve

met de aan het lijf gedragen voorwerpen die

een hoogere beteekenis hebben en tot be-

schutting dienen tegen onheil, prijken de

Mondombe met ijzeren en koperen polsringen

en de vrouwen daarenboven nog met been-

ringen. Zoo zijn de Mondombe.

SOEDAN-NEGERS EN VERIVANTEN.

Wanneer men de Golf van Guinea opzoekt

en Kameroen, dat juist in de kneep ligt, van-

waar de Afrikaansche westkust met een ont-

zaggelijke ronding naar Gibraltar draait, en

dit Kameroen vasthoudt als zuidergrens ; dan

als noordergrens de zuidelijke buitenrand van

de groote woestijn opspoort ; als limiet in het

westen den Atlantischen Oceaan aanneemt en

in het oosten de moerassen van de Bahr el

Ghazal — dan heeft men, wel niet met de

scherpe omlijning die het kadaster eischt, maar

toch ongeveer en voor ons doel voldoende,

afgebakend de streek waarin de Soedan-negers

en hunne verwanten vertoeven. Voor een

hoogere ontwikkeling dan waarmede wij tot

dusver in Afrika kennis maakten heeft dit land
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wel geschiktheid. Groote scheidings-gebergten

ontbreken er, en slechts in enkele streken

liggen onbegaanbare oerwouden en uitgebreide

moerassen. De grond is voor een aantal kui-

turen geschikt, het klimaat aan de kust heet

en vochtig, maar in het binnenland redelijk

goed ; een tamelijk dichte bevolking bewoont

dit land, die echter veel talrijker zou zijn

wanneer zij niet door onophoudelijke oorlogen

en voortdurende verhuizingen in haar groei

belemmerd was. Door den ruilhandel tusschen

Soedan en de noord-Afrikaansche kustlanden,

werden eerst de buren van den zuidelijken

woestijnrand, daarna ook de meer binnen-

waarts in Soedan wonende volken tot bekwame
kooplieden. Diensvolgens ligt er over het land

een kleinmazig net van han-

delswegen, en het verkeer der

handelaars, het vertier op de

markten herinneren eenigermate

aan de toestanden in Europa

vóór dat de goede verbindings-

wegen daar algemeen waren.

De rijkjes die op dit terrein

onstonden en naar Afrikaan-

schen trant weer ras verdwenen,

zijn legio. Een begaafd en sluw

hoofd, een krijgsman van gezag

of toovenaar van naam, die

zijne stamgenooten wist te pak-

ken, kon gemakkelijk en snel

een talrijken aanhang krijgen

en met dezen een rijk stichten,

dat, wat grootte en macht be-

treft, in Europa geen slecht

figuur zou maken. Maar dan

kwam er een minder kranige

opvolger, of in de buurt groeide

de macht van een bijzonder

uitgeslapen potentaat met an-

nexatie-plannen ; en met de

grootheid was 't gedaan. Enkele

staten hebben het langer uit-

gehouden, zij het ook met ups

en downs ; maar tegenwoordig

zijn zij verdwenen of aan 't ver-

dwijnen. De eenmaal zoo ge-

vreesde rijken die nabij de kust

lagen, Dahomey vooraan, be-

staan niet meer in hun ouden

vorm. Ook diep in het bin-

nenland zal het niet lang meer duren of de

rijken en rijkjes waartegen telkens geram-

meid is, zullen ineenstorten of onder Euro-

peeschen invloed geraken. Wie bezig is een

invloedsfeer te vestigen, houdt geen rekening

met deze koningen, die trouwens zelf nooit

precies kunnen zeggen waar de grenzen van

hun rijk liggen.

De Islam is in west-Afrika een betrekkelijk

nieuwe verschijning ; er bestonden reeds uit-

gebreide heidensche staten, over welker lot

niet dan vage berichten tot ons gekomen zijn.

Het was in de li de eeuw toen de Islam, die

in west-Soedan zich vroeger deed gelden dan

in oost-Soedan, aan den midden-Niger uitbrei-

ding kreeg. Toen begon de tijd van de groote

Dragers van de Mendi.

De Volken der Aarde. II. 14
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Prinses der Meudi.

noordelijke rijken, Ghanata, Melli en Sonrhay,

aan welke de stam der Mandingo hoofdzakelijk

zijn onstaan dankt. In de 17'" en 1

8

le eeuw

waren het meer de Haussa-volken die zich

van de leiding hadden meester gemaakt. Maar

terwijl de Mandingo en Haussa en vele andere

stammen tot de Soedan-negers behooren of

aan hen verwant zijn, werd in de I9de eeuw

een heel ander ethnografisch element allengs

invloedrijker, de Foelbe. Soedan-negers en

Foelbe zijn het die de geschiedenis van deze

landstreek gemaakt hebben.

In de eerste plaats, omdat wij Soedan nemen
van west naar oost, moeten genoemd worden

de tot den uitgebreiden stam der Mandingo

behoorende Mendi. In de tweede is het noodig

te spreken over twee rijken die veel gemeen

hadden, waar een vrij hooge beschaving naast

een weerzinwekkende barbaarschheid stond,

Dahomey en Asjanti. De huidskleur der Daho-

mey en Asjanti is iets lichter dan die van de

omwonende Negers ; de Asjanti zouden uit

het oosten naar het westen tot aan zee ge-

drongen zijn ; hunne fijnere gelaatstrekken,

hunne betrekkelijk zeer ontwikkelde politieke

en militaire organisatie geven aanleiding hen

voor een sterk gemengd volk te houden, dat

menige onaangename eigenschap der Neger-

natuur behouden of zich later eigen gemaakt
heeft. Hunne huizen zijn vierhoekig, uit leem

en riet gebouwd en met allerlei gebruiksvoor-

werpen gevuld, die de industrie in het binnen-

land van Soedan voortbrengt. De Asjanti geven

bij het maken van gereedschap en wapenen
blijk van een goeden smaak. Verbouwd wor-

den op den meerendeels vruchtbaren bodem
aardnoten, maïs, bananen, suikerriet, jams,

meloenen; in de tweede plaats aardappelen,

kofhe en katoen. De kleeding' van den koning;

en van de hofbeambten is prachtig ; de vroe-

gere rijkdom aan goud kwam aan een schit-

terenden opschik van de kleedij ten goede.

Hoofd der Mendi.
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Nog worden er zijden stoffen geweven en gedra-

gen en het pottenbakkersbedrijt en de metaal-

bewerking leveren schoone voorwerpen. Zooals

het in Asjanti met de beschaving was, stond

het ook in Dahomey daarmede. Bij feestelijk-

heden en bij ontvangst-ceremoniën wordt een

groote pracht ontwikkeld, wel is waar niet

altijd van fijnen smaak getuigend. In Koemassi,

de hoofdstad van Asjanti, kon men, als er een

Europeaan ontvangen moest worden, duizenden

personen aanwezig zien, gerangschikt volgens

hunne dorpen, de koning op een hoogen troon,

het hoofd getooid met een gouden diadeem

Bracht deze den vreemdeling een tegenbezoek

dan werd hij begeleid door dwergen, reuzen,

tamboers, hoornblazers en scherprechters Ten
tijde van de zelfstandigheid dezer rijken werd

zoowel in Asjanti als in Dahomey groote

zorg besteed aan het leger. Het Dahomey'sche

was gekleed in uniform, en gewapend met

geweren en scherpe messen. Een gedeelte

bestond uit vrouwen, men zegt wel drieduizend,

die, om te kunnen dienen, zich van het huwelijk

moesten onthouden, bij elkander in des konings

paleis woonden, mede een uniform droegen, en

wapen-oefeningen hielden. Handige onderne-

mers hebben van deze Dahomey-amazonen -

of vrouwen die dezulke moesten voorstellen —
naar Europa gebracht en in het publiek doen

optreden Soms waren deze zoogenaamde

amazonen mannen in het fantastische kostuum

dat men voor deze naar Europa reizende

vrouwen-soldaten uitgedacht heeft (zie de af-

beelding op blz. 109) ; maar vrouwen zijn er

toch óók geweest, zooals de afbeelding op

bladz. 110 doet zien, die naar den achtergrond

te oordeelen, vervaardigd is naar een foto bij

het Crystal Palace te Sydenham genomen.

Zoowel Asjanti als Dahomey waren in hun

tijd zeer respektabele militaire staten, die aan

de Engelschen en Franschen veel moeite

gegeven en vele offers gekost hebben. En dat

nog doen, zooals bij den opstand in Asjanti

van het jaar 1900.

Beide landen waren vroeger goed bevolkt,

hoewel er heel wat menschenlevens opgeofferd

werden onder het bestuur van wreede despoten.

Dagelijks kwam dat voor en bij bijzondere

gelegenheden was het aantal dooden zeer groot.

Vooral krijgsgevangenen en slaven werden om
het leven gebracht, in Dahomey ieder jaar

107

Aanvoerder der Mendi in oorlogskostuum.

wel vijfhonderd, alleen om aan de voorvaderen

in een andere wereld te gaan vertellen hoe

de koning het maakte. Bij het overlijden des

konings liep het aantal offers in de duizenden.

Prinsen en prinsessen, hoofden en waardig-

heids-bekleeders haastten zich hunne slaven te

brengen en zoodoende een wit voetje te krijgen

bij den nieuwen vorst. En de slaven stierven

gaarne; mijn hoofd behoort den koning, en

niet mij, zeiden zij. Voor den koning sterven

gold als eene eer. Ook buiten Dahomey vindt

deze meening nog aanhangers. Dat de geof-

ferden opgegeten werden is bijna zeker;

meestal gaan deze twee verschijnselen, men-

schen slachten en menschen eten, samen. De
schedels van gevangen vijanden, overal een

kostbaar bezit, dienden tot versiering van het

koninklijk paleis, van huizen en omheiningen.

Ten oosten van Dahomey tot aan den be-
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neden-Niger liggen nog een aantal staten die

ten deele enkel steden zijn
;
sommige staan

of stonden onder de heerschappij der Foelbe

en waren distrikten van het rijk Gando dat

min of meer van den sultan van Sokoto

afhankelijk was ; andere hadden zich van den

invloed der Foelbe geheel vrij weten te

houden. Door de expedities der Engelschen

in de laatste jaren van de negentiende eeuw

naar Bida, Ilorin en Benin heeft het gezag

Asjanti-vrouwen.

der Foelbe in deze streken erg geleden, en de

Negerstammen, de Tappa van Bida en Ilorin

en de Yoroeba ten zuiden van hen, zullen nu

het oppergezag van de Foelbe ruilen tegen

dat van de Engelschen. Ook hier vinden wij

bewijzen van beschaving en ontwikkeling van

den kunstzin, naast teekenen van barbaarsch-

heid. De Tappa, een volk met een zeer woor-

denrijke taal, maken allerhande voorwerpen

van dagelijksch gebruik, kleedingstukken,

vlechtwerk, pottenbakkerswaren en zelfs glas-

werk. Hoeveel zij van de kunstvaardigheid der

Europeanen afgekeken hebben, die aan de

niet zoo heel veraf gelegen kust wonen, is

moeilijk te zeggen Nog bekender dan de

Tappa zijn de tamelijk lichtkleurige Yoroeba,

die ook uit het noorden schijnen gekomen te

zijn ; ruwe en plompe menschen maar wel

energiek. Hunne taal, die tot aan de midden-

Benoeë reikt, bezit een uitge-

breid getalstelsel. Ook hunne

industrie is van belang en het

handelsverkeer en het markt-

wezen zijn er goed geregeld.

Van de landschappen dezer

streek worde hier vooreerst

gewag gemaakt van de Roepe
of Ryfe, op beide oevers van

den Niger, boven zijne vereeni-

ging met de Benoeë. Roepe

was een deel van het rijk

of het statenverbond Gando
en diensvolgens van Sokoto

afhankelijk. Vroeger was de

Nigerstad Rabba, een belang-

rijke plaats waar men beneden

de watervallen over de rivier

ging, de hoofdstad des lands

met ongeveer 40.000 inwoners,

maar in 1845 werd zij verwoest.

Nu is Bida de hoofdstad, die

wel op eenigen afstand van den

Niger ligt, maar zich niettemin

spoedig tot een plaats van aan-

zien opwerkte. Er is hier veel

drukte en handelsvertier ; door

de stad loopt een tweearmige

beek, er omheen een wal

;

breede straten doorsnijden haai-

en de huizen zijn niet zonder

smaak gebouwd en versierd.

Waarschijnlijk zal nu Lokodja of Lokodsja wel

de voornaamste plaats worden, dat aan de samen-

vloeiing van den Niger en de Benoeë ligt en

reeds bijna 8000 gezeten inwoners heeft.

Tot Gando behoorde, mede op den linker

Niger-oever in Yoroeba-land, de op zichzelve

een staat vormende stad Ilorin, waar de Foelbe

sedert de komst der Engelschen nu ook niets

meer te zeggen hebben. Ilorin is een groote
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eenigszins op Bida gelijkende stad met leven-

digen handel; tot hier zouden nog goederen

komen van de kust der Middellandsche Zee.

Tot in de zuidelijke, heidensche Yoroeba-landen

was de heerschappij der Foelbe nog niet door-

gedrongen. Hier liggen de groote en volkrijke

steden Ojo en Ibadan en ten zuidwesten van

het laatstgenoemde Abeokoeta, dat omstreeks

1820 gesticht werd als toevluchtsoord voor de

Yoroeba tegen de Foelbe en den koning van

Dahomey ; de plaats is zeer onregelmatig ge-

bouwd en bestaat uit een honderdtal huizen-

groepen, afgev/isseld door rotsen, markten en

bebouwde akkers. Tot Abeokoeta komen er

handelaars uit Timboektoe en Bornoe. De door

de Engelschen aangelegde spoorweg van de

kustplaats Lagos naar Rabba aan den Niger

zal in het handelsverkeer dezer streken stellig

groote wijzigingen brengen. Ten westen van

de Nigerdelta ligt Benin, almede een stad en

tevens staat, berucht door de wandaden van

een despotisch opperhoofd, die hier omstreeks

1896 nog regeerde met behulp van een bende

fanatieke priesters. Gruwelijk moet daar huis-

gehouden zijn ; het offeren van menschen was

er een doodgewone zaak. In gemeld jaar zijn

de leden van een Engelsch gezantschap, onder

geleide van den consul Phillips, overvallen en

vermoord en de straf daarvoor is niet uitge-

bleven; een groot gedeelte van de stad is in 1897

verwoest en aan de willekeurige manieren van

hare regeering een einde gemaakt. De inwoners

van Benin waren niet uitsluitend ruwe barbaren

;

ook als bekwame werklieden hadden zij naam,

vooral lang geleden. Daar zijn olifantstanden

met snijwerk gevonden, voorwerpen van ge-

sneden hout, maar bovenal merkwaardige

platen van en reliëf gegoten metaal, ook wel

geheel losse beelden van menschen en dieren,

welker bewerking eene hoogere kunstvaardig-
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heid eischte dan aan de tegenwoordige inwoners

van Benin eigen is. Het gebruikte materiaal

is een mengsel van koper, lood en zink, die

in verschillende verhoudingen in het mengsel

aangetroffen zijn. Grootendeels stammen deze

figuren uit de i6de eeuw; en waarschijnlijk is

hier, volgens sommigen, wel de invloed van

Europeanen van de kust in het spel, van

Portugeezen dus op weg naar Indië. Maar er

zijn ook berichten die kunnen doen gelooven

aan een andere herkomst van deze gietkunst,

berichten van een gezant uit Benin, in 1486

naar Lissabon gekomen met den Portugees

Joao Affonso d'Aveiro, die de Benin-kust het

eerst bezocht. Deze gezant vertelde van een

machtigen koning in het binnenland, dien de

Negers aan de kust Ogané noemden en die

daar in even groote achting gehouden werd

als in Portugal de Paus. Hem, d. w. z. dien

koning, zonden de vorsten van Benin, als zij

den troon beklommen, alouder gewoonte een

gezant met rijke geschenken, om hem van die

troonsverandering kennis te geven en de be-

vestiging in hunne waardigheid te verzoeken.

Ten teeken hiervan ontvingen zij van Ogané

een pelgrimsstaf, een hoolddeksel van het

maaksel der stormhoeden van Iberië, geheel

van blinkend geel koper en een kruis van

hetzelfde metaal om op de borst te dragen.

Zoolang de gezant zich aan het hof van

Ogané ophield kreeg hij dezen niet te zien,

maar bij het afscheidsgehoor stak de koning

hem van onder een zijden gordijn zijn voet

toe, waaraan godsdienstige eer bewezen werd.

Misschien — aldus heeft men geredeneerd -

was deze Ogané, die twintig maanden reizens

ten oosten van Benin regeerde, de Negus van

Abessynië en is de oorsprong van de Benin'sche

bronskunst daar te zoeken.

Hoe het op feestdagen aan het hof van

Benin toeging wordt in de ,,Naukeurige

Beschrijvinge der Afrikaensche Gewesten" door

Dapper, daar waar hij het Negros-lant of landt

der Zwarten behandelt, als volgt verteld : ,,De

Koningh komt maer eenmael 's jaers op zekeren

ingestelden Feestdagh, uit zijn hof voor de

gemeente te voorschijn, te paerde, prachtigh

met allerlei Koninghlijke cieraedjen uitgestre-

ken, en vergezelschapt met drie of vier hondert

Edelluiden, zoo te paerde als te voet, en

meenighte van speel-luiden voor en achter aen,

die op allerlei speeltuigh vrolijkheit bedrijven.

Dan hij rijdt niet verre van het hof, maer
keert, na weinigh omtrekkens, strax daer weer
na toe. Dan doet de Koningh eenige tamme
Luiperden, die hij tot zijn vermaek hout, ge-

ketent omvoeren
;

insgelijks veel dwergen en

doven, daer in hij zijn pleizier neemt, te

voorschijn komen. Op dezen Feest-tijdt worden
tien, twaelf, dertien, en meer slaven, ter eere

des Koninghs, met wurgen of onthoofden ter

doodt gebracht; want zij gelooven dat deze
slaven, na een wijle dood geweest te zijn, in

een ander lant komen, en weder her-leven-

digh worden, en dan beter hebben, en een

ieder zijn slaven weder zal krijgen Daar is

ook een dagh, op den welken de Koningh
zijnen rijkdom, bestaande in Jaspis, Kraelwerk
en andere waren, ten hove voor alle menschen

Krijgsman der Dahomey.
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ten tone doet hangen, en vele schenkaedjen

van slaven, vrouwen en andere dingen, aen de

welverdienden wegh geeft : dan vergeeft • hij

ook veel Ampten, die de bestiering der steden

en dorpen betreffen." Op de plaat ver-

toonende de „Staesi hoe de Koningh een

mael 's Jaers uitrijdt" ziet men de „speelders

voor den Koningh met tamme Tigers" en

de speelluiden met tamboerijns, trompetten,

triangel en trommen, benevens de speelders

achter den koning en de gekken en dwergen;

de dooven kan men daarop niet herkennen.

Dapper vertelt ook van de gietkunst der in-

woners van Benin. „De stadt heeft verschei-

dene poorten, van acht en negen voeten in

de hooghte en vijf in de wijte of brete, met

deuren, uit een geheel stuk

houts gemaekt, die op een

pen hangen, of draien, gelijk

de boere hekken hier te lande.

Het hof des Konings is vier-

kant en staet aan de rechte

zijde der stadt, als men de

poorte inkomt van Gotton : is

wel zoo groot als de stadt

Haerlem, en omringt rontom

met een bijzondere muur, als

om de stadt loopt. Het is

verdeelt in veel prachtige Pa-

leizen, huizen en vertrekken

der hovelingen, en begrijpt

schoone en lange vierkante

galderijen, omtrent zoo groot

als de Beurs t'Amsterdam, doch

d'een grooter, als d'ander, die

op houte pylaren rusten, van

onderen tot bovenen met ge-

goten koper beslagen, daar op

d'af-beeldingen hunner oorloghs-

daden en velt-slagen gesneden

staen, en worden zeer reindelijk

onderhouden. De meeste Palei-

zen en Koningshuizen in dit

Hof zijn overdekt metPalmites-

bladeren, in stede van vierkante

plankjes, en ieder kap is ver-

gierd met een torentje, dat spits

boven toeloopt, op het welk vo-

gelen van koper gegoten, met uit-

gespreide wieken staen, zeer kon-

stigh na 't leven uitgehouwen."

Behalve deze stammen, die machtige staten

of steden wisten te scheppen welke aan de

Europeanen handen vol werk gaven, zijn er

west-Afrikaansche Negers die niet door zulke

centra van gezag vereenigd waren, maar die,

zich bezighoudend hetzij met akkerbouw of

handel, of als arbeiders en matrozen den kost

verdienend, over de westkust verspreid zijn.

Voor een groot deel zijn zij nog heidenen

die van de zeezijde door het Christendom, van

de landzijde door den Islam bestookt worden.

Tot deze groep behooren o. a. vele bewoners

van Togoland, dat nog tot de zoogenaamde

Slavenkust, aan de golf van Benin, behoort;

en verder de reeds vroeger vermelde Kroe-

negers, stoere kerels, zooals in het alge-
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meen nabij de noordwestelijke grens van het

Negergebied de menschen groot van stuk en

donker van kleur zijn. Geheel van kunstzin

ontbloot is geen van deze kustvolken, maar

wat zij te voorschijn brengen staat ver achter

bij de produkten van het binnenland, ook

omdat zij niet zoo sterk meer voelen den prikkel

om iets moois te maken, nu de prullen uit

Europa voor hen zoo gemakkelijk bereikbaar

zijn. Het minst ontwikkeld mag men wel de

stammen heeten die omtrent de oerwald-zone

in het achterland van de Ivoorkust huizen, en

noch met de kust, noch met de goed georga-

niseerde staatjes van het binnenland in aan-

raking komen. Ook hier treft men dezelfde

krachtige figuren van donkere huidkleur aan,

vechtersbazen met een groote dosis onafhan-

Meisje der Daliomey.
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kelijkheidsgevoel. Buigt in de Nigerlanden

zich alles voor den blanke, deze woudbewoners
geven blijk zich baas te gevoelen op hun
territoor en dat te willen blijven. Hunne
eigenaardige huizen en dorpen zijn door be-

schermende bosschages goed verdedigd. Dat

zij daarachter te gelegener tijd ook hun mede-

mensch opeten, wordt vermoed.

Ver achter de kusten van Dahomey in Togo
liggen de staten Borgoe, Goerma en Mossi.

Borgoe, het land der Bariba of Barbas, die

als een lafhartig en kruiperig, maar ook als

een barbaarsch en roofzuchtig volk beschreven

worden, heeft zich vrij weten te houden van

de heerschappij der Foelbe. Het rijk schijnt

uit een aantal kleinere staatjes samengesteld

;

Boessa of Boessang aan den Niger is de hoofd-

De Volken der Aarde. II. IS
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Vrouw van Yoroeba.

plaats van het gebied. Ook het naburige

Goerma, in de diplomatieke onderhandelingen

tusschen Duitschland en Frankrijk herhaaldelijk

genoemd, heeft zijne onafhankelijkheid en zijn

oorspronkelijks bewaard. Zoo ook het veel

gewichtiger Mossi, in den hollen kant van de

Nigerbocht. Volgens de tradities der hier re-

geerende familie is haar stamboom geplant

toen de wereld geschapen werd. Iets zekerder

is, dat Mossi reeds in het begin der I4de eeuw
een aanzienlijke staat was en dat men op het

eind der I5 de te Lissabon al een zeer hoogen

dunk van dit rijk had. Koning Joao had vroeger

van een Negervorst der Yolof, die, uit zijn land

verdreven, bij hem zijn toevlucht gezocht had,

veel over dit volk der Mossi vernomen, dat

in zijn godsdienst gebruiken groote overeen-

komst met de Christenen zou hebben. Hij

bracht dit in verband met hetgeen

hem van Priester Jan, Paap Jan zooals

onze voorouders hem noemden, ver-

haald was, den mythischen Christen-

vorst, dien men lang in Azië gezocht

had en ten laatste in den koning van

Abessynië meende teruggevonden te

hebben. Dan zouden, meende men, de

Mossi wel in de buurt wonen van het

Christelijk Abessynië en daar zich in

dien tijd juist een Abessyniër te Lissa-

bon ophield, liet Koning Joao hem in

het Abessynisch een brief schrijven en

zond dien aan den koning der Mossi.

Heeft deze het epistel ooit ontvangen,

dan zal hij er wel niet veel van verstaan

hebben.

Islam en heidendom vochten hier

nu om de heerschappij en inmiddels

bloeit er het landbouw-bedrijf en reizen

de kooplieden met groote karavanen

af en aan. In de zeer ruim gebouwde
hoofdstad Wagadoegoe is om de drie

dagen een druk bezochte markt. Tot

de belangrijkste handelsartikelen van

deze geheele streek behoort de kola-

of Goero-noot, het kastanje-achtige zaad

van een boom, een Stercularia, dat het

caffeïne-houdendc genotmiddel bevat.

In westelijk Soedan gebruiken de inlan-

ders deze noten tegen den honger en

de vermoeidheid en tevens als een be-

schermend middel tegen den schade-

lijken invloed van slecht drinkwater. De boom
groeit in het vochtig-heete kustgebied van

Siërra Leone tot aan den Kongo-mond. Van
den wortel snijdt men tandenstokers.

Het rijk Kong ligt in het gebied van de

zuidwaarts naar de Ivoorkust stroomende rivie-

ren, onder het bereik van de groote Neger-

groep der Mandingo, die in de geschiedenis

van noordwest-Afrika zoo vaak op den

voorgrond gekomen is. Hier woont de stam

der Mande Dioela, een landbouwend volk, dat

zich ook met handel en nijverheid bezighoudt,

den Islam aangenomen heeft en zoodoende

tot grootere macht gekomen is. Fanatiek zijn

de Mande Dioela, in tegenstelling met de Foelbe

en Toeareg, echter niet. Laatstgenoemden

heeft men wel de orthodoxe bewoners dezer

streken genoemd, tegenover de liberale Haussa
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en Mande. De taal der Mande is door hunne

kooplieden ver weggebracht, zoodat men, naar

beweerd wordt, met Mande, Haussa en Ara-

bisch kan reizen van Cap Verde naar Egypte.

De stad Kong ligt op de hier aanzienlijke

hoogte van 360 meter boven de zee en heeft

eene bevolking die op 12— 15000 personen

geschat wordt. Het is een opene, onregelmatige,

uit leemen huizen gebouwde stad, met katoen-

weverijen. Er zijn ongeveer twintig scholen,

waar o.a. Arabisch geleerd wordt. Voornamelijk

in kola-noten, zout, weefsels en goud wordt

handel gedreven. Maar een belangrijker artikel

is 't goud in het verder zuid-oostwaarts naar

de Goudkust gelegen en door onderscheidene

kleine volksgroepen bewoonde Bondoekoe.

De Mandingo waren eertijds de heerschers

in de drie groote rijken Ghanata of Ghana,

Melle en Sonrhay, die in de laatste

periode der middeleeuwen ten noorden

van Kong tot ver over den Niger en

tot in de woestijn groeiden en bloeiden.

Het meest westelijke was Ghanata,

welks middelpunt halfweg Timboektoe

en den Senegal lag ; en in Ghanata

woonden Mandingo, maar onder de

heerschappij van andere, lichtkleuriger

menschen, die Foelbe of Berber kunnen

geweest zijn. Het rijk bestond reeds

lang voor de komst van den Islam

en stamde misschien wel uit den tijd

van Diokletianus en Konstantijn. Om-
streeks 1200 verdween het door de

veroveringen van Mandingo, die de

Berber verdreven. In Melle of Melli,

iets oostelijker dan Ghanata en in de

buurt van Timboektoe waren de Man-

dingo de overheerschende stam ; de

hoofdstad Melle lag aan een arm van

den boven-Niger; dit rijk heeft van

de 1

3

de tot het einde van de 1

7

dc eeuw

bestaan, en is toen uiteengevallen en

een buit geworden van de naburige

volken. Dapper schrijft, dat in 1520

Melli schatplichtig werd aan den koning

van Timboektoe en vertelt er o.a. het

volgende van : » Het Dorp Melli is

een groot Dorp, en begrijpt een getal

van zes duizent en meer huisgezinnen,

en dertigh dagh-rijzens te paert van

Tombut gelegen. Het lant levert een

grooten overvloet van Koren, Vleesch en

Katoen. Het staet onder eenen Koning, schat-

baer aan die van Tombut. d'Inwoonders zyn

alle Mahometanen, en hebben Tempels, Pries-

ters en Wetgeleerden of Professoren, die in de

Tempels lezen, aengezien zij geenerhande Col-

legien hebben. Deze volken zijn d eerste van

Negros-lant geweest, die de leere van Maho-
meth aennamen." Nog iets oostelijker lag

Sonrhay, welks bewoners ook grootendeels

Mandingo waren ; de geschiedenis van dit rijk

begint in de middeleeuwen en eindigt in de

18e eeuw, toen de Toeareg zich ervan meester

maakten, nadat reeds een paar eeuwen de

Marokkanen het afbreuk gedaan hadden.

De nieuwe staten die in dc plaats van de

oude kwamen, zijn, na een laatste opflikkering

van hunne macht, in het laatste vierdedeel

Man van Yoroeba.
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Togo-meisjes.

der I9de eeuw ganschelijk onder de heerschappij

van Frankrijk gekomen, nadat zijn gevaarlijkste

vijand Samory overwonnen en gevangen was. Van

de rijkjes Massina en Segoe is niets meer te

duchten.

Tusschen den boven-Niger en de westelijkste bron-

rivieren van de Volta liggen het rijk van Tiëba en

het voormalige rijk van Samory, dat aan de Fran-

schen zooveel offers gekost heeft. Het eerste onder-

scheidde zich gunstig van het tweede; daar bloeiden

landbouw en handel, daar werden de gevangenen

niet gedood maar in nederzettingen bij elkander

gehouden. De hoofdstad, die in 1888 met goed

gevolg eene belegering door de troepen van

Samory doorstond, is Sikasso. Deze ondernemende

Mandingo was in 1835 te Sanankore geboren, wist

zich in 1870 ^tot heerscher van Bissan-

doegoe op te werpen en begon in 1882

zijn invallen in Senegambië. Meermalen

was de geheele ter kuste aanwezige troepen-

macht der Franschen noodig om hem terug

te dringen.

Tijdens het Fransche protektoraat in

1887 was zijn houding niet eerlijk; er

volgde een verbitterde strijd, die in de

jaren 1894 en '95 in het landschap Kong
en in het binnenland van Siërra Leone

uitgevochten werd, waar Samory ook aan

de Engelschen in 1897 veel te doen gaf.

In Februari 1898 belegerden 2000 fana-

tieke aanhangers van Samory de Fran-

schen in Kong. Nog in hetzelfde jaar

was zijn rijk uit. Geslagen en ontmoedigd

trok hij met een leger van 12.000 man
naar de grenzen van Liberia en zag zich

daar beklemd tusschen de Fransche troe-

pen en een door menscheneters bewoonde

boschstreek. De Franschen verbonden

zich met deze woudbewoners, versloegen

den 9
den September 1898 de troepen van

Samory en namen den 29sten hem en zijn

geheele leger, met slaven, vrouwen en kin-

deren gevangen. Zoo was ook weder dit

Afrikaansche rijk verdwenen. Samory stierf

in zijn gevangenschap.

Jonge vrouw van Togo.
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Meisjes uit Franscli Soedan.

Ia een vierde gedeelte van Samory's gebied

woonden vier menschen op een kwadraat-

kilometer, in het overige nauwelijks een enkele

op dezelfde oppervlakte. Zoo tyranniek als

hij in zijn goeden tijd optrad, was zelfs voor

Afrika iets bijzonders. Een eigenlijke hoofd-

stad had het rijk niet, maar het oostelijk aan

de bronrivier van den Niger gelegen Wassoeloe

kon als een centraal punt aangemerkt worden.

Samory was, zooals wij zeiden, een Mandingo,

maar een onverdeeld natio-

naal karakter had zijn rijk

niet.

De Haussa, wier staten

vooral in de I7'
,e en i8 de

eeuw tot bloei kwamen en

in wier gebied gedurende

de io,
He eeuw de heel anders

aangelegde Foelbe te zeggen

kregen, kunnen moeilijk een

zuiver Negervolk genoemd
worden ; daarvoor hebben

zij zich te veel met Berber

en andere noord-Afrikanen

gemengd. Een grondtype

van dezen stam is er niet

:

allerwegen vindt mén over-

gangen en gemengd bloed.

De taal der Haussa moet

zeer welluidend en gemak-

kelijk aan te leeren zijn

;

dit laatste heeft haar den

naam gegeven van het Soe-

daneesche Engelsch. Als

omgangstaal is het Haussa

zeer verspreid, zelfs tot

Moersoek en Tripoli, tot in

het binnenland van Kame-
roen en tot aan de Goud-

kust. Misschien zijn deze

menschen in vroegeren tijd

uit het noorden gekomen,

want zij vertoonen aan de

noordelijke grens van hun

gebied, dus aan den woestijn-

zoom, nog het zuiverste type.

De berichten omtrent hun

karakter en eigenaardighe-

den loopen zeer uit elkan-

der, maar stemmen daarin

overeen, dat zij de Haussa beschrijven als

ondernemend en reislustig en met veel aanleg

voor den handel ; enkelen zouden zelfs naar

Konstantinopel en Kaïro getrokken zijn. Talent

om iets als een staat ineen te zetten, bezitten

de Haussa thans veel minder dan vroeger

;

vandaar dat de Foelbe hen onder de plak

hebben, hoewel deze, arm zijnde, in vele geval-

len zich van de Haussa afhankelijk gevoelen.

Onder Haussa-landen verstaat men vooreerst
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het gebied onder de sultans van Sokoto en

Gandoe en bij uitbreiding ook nog het rijk

Adamaoea. Daar de regeerende sultans en

ook de koningen der provinciën uit de Foelbe-

dynastie stammen en dit volk zelf in deze

rijken een overwegenden invloed oefent, is het

te verdedigen om van het rijk

der [Haussa-Foelbe te spreken.

In het oosten en het zuidoosten

liggen het rijk Bornoe en het

tot Bagimiri behoorende Moes-

goe ; in het zuiden een aantal

nog niet onderzochte Neger-

groepen ; in het zuidwesten de

van Gandoe onafhankelijke dee-

len van Yoroeba ; in het westen

liet nog ondoorvorscht terrein

en in het noorden krioelen

Negers, Toeareg en Foelbe

door elkander. Twee groote

rivieren doorstroomen en be-

grenzen het rijk, de geweldige

Niger en zijn zijrivier, de

Benoeë.

De gewone Haussa hebben

een dun godsdienst-vernisje en

zijn blij als ze een klein stukje

koran kunnen prevelen. Scholen

en priesters vindt men in iedere

stad. Ook de slavernij is hun

bekend, maar in een drage-

lijken vorm ; de slaaf kan recht

verkrijgen en wordt goed be-

handeld
;

hij kan in de maat-

schappij vooruit komen en tot

zelfstandigheid geraken, maar

zijn kinderen blijven dan eigen-

dom van zijn meester. Bepaald

afkeurenswaardig zijn de roof-

tochten om buit.

Het noordelijk gedeelte des

lands is zeer bevolkt
;

bij dag-

marschen van 6 tot 10 uren

passeert men van drie tot tien

dorpen en steden. Tot afwering

van vijanden zijn de steden

door een wal en door muren
omgeven en als daarop torens

stonden, dan zou de gelijkenis

met middeleeuwsche steden tref-

fend zijn. De poorten worden ge-

sloten door het bekende houten klavierslot, dat

ook vóórkomt op een gedeelte van de oostkust

en in Suriname, en dat vierduizend jaar geleden

een deursluiting was in Egypte in gebruik. De
leemen huizen zijn rond, met een spitskegelvormig

dak; gewoonlijk zijn eenige huizen samen door

Hoofd van Oil-Rivers, Niger-delta.
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een muur of door een heining omgeven. De
ingang voert langs een doorgangshuis, de

gezamenlijke wachtkamer en vergaderplaats,

tegelijk logeer-gelegenheid. In de steden treft

men ook grootere, vierhoekige huizen aan,

met twee verdiepingen en in de koninklijke

paleizen ontbreken zelfs zalen met koepelvor-

mige daken niet. Handelen en sjacheren,

babbelen en slapen, ziedaar der Haussa lieve-

lings-bezigheden. Karavaan-tochten worden door

hen ondernomen naar Adamaoea om ivoor en

slaven te halen, naar Fanti, het achterland van

Akkra en Togo, om kola-noten te koopen. Elders

mogen deze noten onderweg als opwekkend

middel gebruikt worden, bij de Haussa is dat

geen gewoonte
;
men, dat wil zeggen iedereen,

van koning tot koeli, kauwt de noten gedu-

rende de dagelijksche bezigheden. Ook hier

zijn de kauri-schelpen de maatstaf

ter bepaling van de waarde der

dingen ; de kauri is de schelp van

een porcelein-slak, die in groote

hoeveelheden, hoofdzakelijk van

de Malediven, naar Afrika ge-

bracht wordt. Zij is als geld ver-

spreid over het Nigergebied en

tot Yola aan de Benoeë, is mede
gangbaar in Bornoe, de Haussa-

landen en Timboektoe, maar komt
niet tot in de woestijn. In Sokoto,

Kano en Koeka dienden zij nog

tot in de laatste jaren als eenheid

bij prijsnoteeringen, hoewel bij

transacties van eenig belang de

betaling in stofgoud, katoentjes

of slaven geschiedde. Soms worden

de schelpjes voor het gemak aan

een snoer geregen, maar als ze

los zijn, is het tellen een lastig

werk ; 2 500 tot 3000 stuks hebben

een waarde van ongeveer een

rijksdaalder; ongeveer, want de

waarde gaat erg op en neer. Aan
de oostkust waar de schelpjes uit

Zanzibar en uit Indië aangevoerd

worden, is zij geringer. In een

zak gaan 20.000 stuks.

In de hoofdstraten der steden

en aan de snijpunten van de bui-

tenwegen zitten vrouwen die eten

en drinken te koop hebben. Het

meeste vertier is er op de markten, waar de

bedrijvigheid van de geheele stad zich kon-

centreert
; daar komt men ook om nieuwtjes

te hooren en te vertellen en om te praten

;

en daar worden ook gewichtige besluiten des

konings den volke bekend gemaakt. De tentjes

voor gelijksoortige koopwaar staan bijeen, maar

de kramerijen en katoenen stoffen laden de

kooplieden op het hoofd en loopen met deze

artikelen rond ; zelfs commissionnairs en make-

laars ontbreken hier niet, en het berekenen

van provisie is geen onbekende zaak.

De industrie is in de Haussa-landen mede
zeer ontwikkeld. Zoowel voorwerpen voor

dagelijks gebruik als artikelen van weelde,

vervaardigen de inwoners. Minder de Arabieren

dan de Foelbe en de Berber hebben op de

handwerksnijverheid invloed uitgeoefend, en
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de autochthone kunstvaardigheid geleid en

geleerd. De textiel-industrie moet in de eerste

plaats genoemd worden ; het land brengt een

voortreffelijk katoen voort, dat door de vrouwen

tot draad gesponnen en door de mannen tot

doek geweven wordt ; men weeft strooken van

ruim een halven decimeter en naait deze tot

een breeder stuk aan elkander. Het verven

geschiedt öf voor öf na het weven ; de kleuren

worden met smaak gekozen en harde tinten

vermeden
;

hoofdzakelijk met indigo wordt er

geverfd, van welke hier een goede soort groeit.

Ook het verven gebeurt door mannen ; uit de

buurt van Kano komen de donkerblauwe ge-

waden, die men door kloppen een glanzend

appret geeft en die ook uitgevoerd worden.

Mede in rood, geel en violet wordt geverfd.

Zeer gezocht is een soort fijne witte hemden
met rood oplegsel aan den beneden-rand

;

maar men maakt ook bonte stoffen en witte

en blauwe streepjes. De kleermaker naait met

ginds gekweekte, maar ook wel met ingevoerde

zijde, deze strooken te zamen tot het lange

Haussa-kleed, het zoogenaamde Soedaneesche

hemd, dat ook Arabieren dragen. Tegenwoor-

dig komen er goedkoope Europeesche lorren

met dit soliede inlandsche fabrikaat konkur-

reeren. De prijs van een Haussa-pak varieert van

8000 tot 100.000 kauri ; een heele tel. Er

wordt uit de Haussa-landen veel uitgevoerd

naar de Toeareg, naar Bornoe, Moersoek, het

binnenland van Akkra en Togo en naar Lagos

op de Slavenkust, waar de vrome geloovigen er

van twee tot tien pond sterling voor betalen,

terwijl Europeesche gewaden er voor één pond

te koop zijn. En zelfs naar Brazilië vinden deze

dingen hun weg.

Verder is er van belang de leder-industrie.

Door het aaneennaaien van verschillend ge-

kleurde stukken verkrijgt men sprekende pa-

tronen, ook door 't wegschaven van de opper-

huid en het inpersen van lijnen en figuren

;

men maakt sandalen, pantoffels, schoenen,

laarzen, zadels en toornen, tasschen, omslagen

voor gebedenboeken en zoo voort. Zoowel de

nog behaarde huid als het gelooide leder

worden bewerkt
;
geiten- en schapenleder die-

nen voor het vervaardigen van kleine voor-

werpen ; men verft het leder rood, zwart, geel

en groen
;

gele en roode Haussa-pantoffels

Haussa.
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hebben een grooten kring van verspreiding.

Dan de smeedkunst, waarin de Haussa uit-

munten, al is het gereedschap lang niet vol-

maakt; wat noodig is in het huishouden, bij

den landbouw, aan het paardetuig en de

wapenrusting weet de Haussa-smid te maken.

Het materiaal voor de klingen van de Haussa-

zwaarden wordt ingevoerd; ook de geelgieterij

is hier bekend, en de een of andere bijzondere

eenling in het vak kan zelfs wel een zilveren

armband wrochten. Ken aardig effekt maken de

armringen van hard hout met geel koper

ingelegd. De Noepe, mede een Haussa-stam,

weten zelfs Europeesche flesschen om te

smelten tot glazen, bontkleurige polsringen.

Vrouw der Haussa.

Vervolgens de manden- en mattenvlechterij,

met smaakvolle patronen; daar het geschikte

hout er niet is, zal men hier vruchteloos naar

de produkten van schrijnwerkers-arbeid zoeken

;

wel worden er kleine bankjes en eetbakken en

mortieren uit hout gesneden ; maar lager staande

Negervolken brengen hetzelfde te voorschijn.

De kalebassen tot vaatwerk bestemd, worden

besneden en beschilderd. Het pottenbakkers-

bedrijf levert aan de huishouding watervaten

en kookpannen, lampen, kruiken, pijpenkoppen

en meer dergelijke zaken. De beschaafde

Haussa, het voorbeeld der puriteinsche Foelbe

volgend, doen niet aan rooken; menschen uit

het volk rooken wel en de nog onafhankelijke

heidenen zeer sterk. Maar als de kola-noten

op zijn, kauwen de Haussa gaarne tabak met

een beetje soda.

In de groote steden vindt men vleesch-

houwers, reizende goochelaars en muzikanten,

en eenige potentaten onderhouden een gezel-

schap zang- en dansjuffers die bij feesten op-

treden.

De geneeskunst wordt beoefend door pries-

ters en andere slimme lieden
;

zij trachten te

genezen door de zieken te belezen en te

bespuwen en door het opschrijven van koran-

spreuken ; amuletten die tegen verwonding

beschutten zijn bij hen verkrijgbaar ; huismid-

deltjes moeten het overige doen. Boter is

een algemeen en schadeloos middel. Thee-

soorten tegen den hoest en pillen voor een

bedorven maag worden door de Toeareg-

kooplui ter markt gebracht. Reizende barbiers

zetten koppen. De streek is niet vrij van

malaria ; melaatschen, kreupelen en blinden

zitten op straat te bedelen.

Al de mannelijke Haussa dragen een tus-

schen de beenen doorgehaalden doek, een
~j~ doek ; daarover een broek en het hemdvor-

mige gewaad. Het geschoren hoofd wordt

met een fez, muts, tulband of stroohoed ge-

dekt. Koningen en aanzienlijken dragen den

aangezichtssluier, die mede bij de Berber in

gebruik is. Ook door de Arabieren inge-

voerde kleeding, de boernoes en de haik ziet

men dragen. Arme menschen laten een van

die groote kleedingstukken weg, maar alleen

de geheel onvermogende slaven dragen niets

anders dan de
|

doek. Als de mannen niet

barrevoets gaan, gebruiken zij sandalen of

pantoffels, bij het rijden schoenen met sporen

of hooge laarzen. In den oorlog zijn er sol-

daten met helmen en ruiters met gewatteerde

pantsers. Meisjes en arme vrouwen dragen

een van de heupen tot over de knieën rei-

kenden en rondloopenden doek, gehuwde

vrouwen daaroverheen een langeren, van

de oksels tot aan de enkels. Wie het doen

kan, draagt daarover nog een doek. De vrou-

wen hebben in de Haussa-landen zich niet

over hunne positie te beklagen en genieten

een tamelijk groote vrijheid.

De mannen tooien de bovenarmen met

ringen en behangen zich met amuletten. IJdele

knapen verven de oogranden met loodglans,
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Haussa-volk.

de handen rood met een plantensap, de vrou-

wen de vingernagels met henna, het haar met

indigo, de wangen met een verfhout-aftreksel

en de tanden met kola-noot. Zij dragen kra-

lensnoeren, banden en ringen aan armen, hals

en beenen, en oor- en vingerringen benevens

sieraden voor de neusvleugels.

Bij de Korro- en Yesko heidenen, die in het

gebergte op rotsen en in schuilhoeken in het

bosch verblijf houden, gaan de vrouwen geheel

ongekleed of zij dragen een paar lapjes, ter

grootte van een rijksdaalder. Anderen hebben

een riempje om het middel en steken van

voren en van achteren eenige bladeren of wat

gras daartusschen. De Korro-vrouwen door-

boren de onder- en bovenlip en dragen in

de opening een stuk hout, glas of been.

Het begraven gebeurt ten platten lande

bijna altijd op het erf ; een pot op het graf

duidt de plaats aan waar het hoofd ligt. In

eenige streken van Noepe-land wordt de

overledene in de hut begraven waar hij ge-

woond heeft, en de andere bewoners nemen
dan eenigen tijd elders hun intrek. Maar in

de groote steden zou deze manier van ter

aarde bestellen spoedig onmogelijk worden en

daar geschiedt het buiten de stad. De invloed

der Arabieren zal zich hier wel hebben doen

gelden, die zooveel zuiverder den godsdienst

van Mohammed en zijne voorschriften met

zich dragen. Elders komt de wetgever tegen

zulke huiselijke gewoonten op. Zoo is op de

Goudkust het begraven in de woningen ver-

boden en mitsdien bezit nu de Haussa-kolonie

in Akkra een kerkhof, dus iets dat hun in de

Haussa-landen vreemd is. Zoo veranderen

gebruiken onder gewijzigde omstandigheden.

De Haussa zullen met Europa langzamer-

hand wel in nauwere betrekking komen door

middel van de Engelsche factorijen aan den

Niger en de Benoeë.

Heeft men dus de Haussa te beschouwen

als de groote massa van de bevolking in een
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Mannen der Koeafi in Kavirondo.

uitgestrekt deel van westelijk Soedan en als

de handelaars en industriëelen, ook, maar

minder, als de landbouwers in dat gebied,

kregen de Foelbe hier in de ic/le eeuw

het staatkundig gezag allengs in handen.

Krachtig optreden deden zij het eerst in het

begin van genoemde eeuw toen de fanatieke

mallem (geleerde) Othman dan Fodie van

Foeta Toro aan den Senegal een politiek-gods-

dienstige beweging tegen de reeds beursche

heerschappij der Haussa op touw zette, een

beweging die al spoedig goed slaagde en ten

slotte de Foelbe een natie van gezag deed

worden in een groot deel van Soedan.

In het begin van de I7de eeuw woonden

de Foelbe in Bagirmi, halfweg de i6de trokken

zij van den Senegal naar het oosten en waar-

schijnlijk huisden zij in de I3 de en I4de eeuw,

Mannen van den Soek-stam.
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Man van de Soek.

misschien nog vroeger, in het toenmalige rijk

Sonrhay; maar overal waren zij toen onder-

geschikten, nergens heerschers. De oudste

bekende woonplaatsen van de Foelbe liggen

aan den beneden-Senegal, vanwaar zij zich ver-

spreidden naar het oosten en zuidoosten. Maar
waarschijnlijk hebben zij eertijds nog noorde-

lijker in Afrika gewoond, want daarvoor spreekt

hunne lichamelijke kracht, hunne lichtere huid-

kleur, hun fijnere lichaamsbouw, hun voorkeur

voor vleesch als voedsel en ook hunne ver-

standelijke vermogens ; een en ander wijst op

een harden strijd om het bestaan, dien zij een-

maal als een herdersvolk in noordelijker stre-

ken doorgemaakt hebben. Deze zouden kun-

nen geweest zijn de westelijke Sahara, het

land der Toeareg, vanwaar zij misschien in

de eerste helft der middeleeuwen naar Soedan

getrokken zijn.

De Foelbe zijn geen Negers, maar buren

van de Soedan-negers. Hun naam duidt een

lichtere huidkleur aan. Hunne taal is rijk en

buigzaam, klinkt hard en sonoor, maar is niet

onwelluidend. Tegenwoordig bewonen de Foelbe

een gebied dat grooter is dan half Europa, de

bekkens van den Senegal, den Niger en het Tsad-

meer ; in kleine groepjes vindt men hen nog in

Dar Foer, aan den Atlantischen Oceaan bij St.

Louis en in het gebied van den Kongo. Nergens

bewonen zij uitsluitend een land, overal maken
zij deel uit van de bevolking. Men onderscheidt

zuivere en gemengde Foelbe ; de eerste hebben

een huidkleur die tusschen geel en roodbruin

varieert en een slank, fijngebouwd, mager en

krachtig lichaam, zooiets als schijnbaar uit-

gehongerde, teringachtige hazenwindhonden,

schrijft een reiziger in gindsche streken. Neger-

trekken missen zij, veeleer hebben zij iets

kaukasisch, zooals men vroeger zeide. Het haar

is in den regel lang en gegolfd ; blauwe oogen

komen onder hen wel voor, maar zouden het

gevolg zijn van vermenging met de Berber.

Dat menschen die over zulk een groote opper-

vlakte te midden van andere rassen wonen,

niet met enkele algemeene termen te beschrij-

ven zijn, spreekt vanzelf; daarvoor loopt hun

aard te veel uiteen naar gelang van hun

domicilie en van de omstandigheden waaronder

zij leven. Men kan groepen Foelbe ontmoeten

die bijna niets dan goeds hebben, en andere

die een allernaarsten indruk maken. Een beetje

godsdienstig-fanatiek zijn zij allemaal, en in den

koran wordt ijverig gestudeerd of juister ge-

lezen; over politiek en godsdienst mogen zij

gaarne praten — vandaar misschien dat hun

familieleven nogal te roemen valt. De zuivere

Foelbe zijn bijna alle herders en daarom zoeken

zij open streken op, waar weiden en geen

bergen zijn. Hunne woningen hebben den

vorm van bijenkorven.

De gemengde Foelbe, de donkerkleurige,

zijn veel talrijker. Door vermenging met de

west-Afrikaansche Yolof ontstonden de Torobe,

een stam van groote. sterke en donkere men-

schen, die in het westelijke Foelbe-gebied

woont, maar ook in het rijk Sokoto, hoofd-

zakelijk in Woerno, een aanzienlijke plaats

bekleedt. Als een produkt der vermenging van

Foelbe, Yolof en Mandingo beschouwt men
de Toekoeleur, de Toucoeleurs der Franschen,.
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bij Bakel en Kayes aan den Senegal, in Nioro

en aan den Niger boven Timboektoe. Het is

een krijgszuchtig en dweepziek volk, dat met

de eigenlijke Foelbe niet in goede verstand-

houding leeft. In de nieuwe geschiedenis van

Senegambië komen zij meermalen ter sprake

en ook in de heel oude. Destijds heetten zij Toe-

koerol of Toekoeroles en werden zij beschre-

ven als een stam die tot de meest ontwikkelde

Foelbe, maar ook tot de meest fanatieke

Moslem behoorde en die reeds in den tijd toen

Joao zijn ontdekkingstocht deed een machtig

rijk gesticht had.

De Foelbe trekken verder het land in,

vreedzaam als herders die goede weideplaatsen

voor hunne kudden zoeken, en krijgszuchtig

als veroveraars die zich hoofdzakelijk het eerst

van de groote plaatsen meester maken ; het

land dat daartusschen ligt, kunnen zij, weinig

talrijk als zij zijn, niet voldoende bevolken en

derhalve beheerscht hun gezag nooit ten volle

en nooit gelijkmatig eene streek. In al de

grootere steden van Soedan bewonen de Foelbe

gemeenlijk de voorsteden, om als veehouders

de stad van melk te kunnen voorzien. Of zij

per slot van rekening een gunstigen of 011-

gunstigen invloed uitoefenen op de beschaving

van de volken waartusschen zij zich indringen,

valt op dit oogenblik niet te beslissen, daar

de Europeanen dermate in den loop der dingen

ingrijpen, dat een zuivere beoordeeling niet

goed mogelijk is.

Het verreweg belangrijkste rijk der Foelbe,

welks invloed, zij het ook in afnemende mate,

tot in het binnenland van Kameroen te be-

speuren valt, is het rijk Sokoto. De hoofdstad,

tevens residentie, draagt denzelfden naam en

hoewel zij heel op de grens van het gebied

ligt waar de invloed der Foelbe zich doet

gelden, wordt zij als zoodanig gehandhaafd

om godsdienstige redenen. Want Sokoto is de

heilige stad der Foelbe, en de zetel der ge-

leerdheid. Zij ligt 260 meter boven de zee,

nog in het stroomgebied van den Niger en is

eerst in 18 10 gebouwd. De stad is dicht

bewoond, niet mooi en niet belangrijk uit een

se

Meisjes van de Waboni.



128 AFRIKA.

Volk van Loembua.

handelsoogpunt. Iets meer noordoostelijk ligt

Woerno, waar vaker het hof verblijf houdt dan

te Sokoto en dat geheel hetzelfde karakter heeft.

Oneindig belangrijker is Kano, een der meest

beteekenende steden van heel Afrika, met 60

of 80.000 inwoners en een groote vlottende

bevolking. De stad heeft veertien poorten ; in

het noorderdeel wonen meest Arabieren en

Haussa, in het zuiden Foelbe ; in het noorden

vindt men dus Moorsche huizen, in het zuiden

de Soedaneesche hutten met strooien dak. De
handel van Kano, dat niet al te ver ligt van

de grens tusschen Sahara en Soedan, en dat

gemakkelijk te bereiken is voor hen die wel

in den Soedaneeschen handel wat verdienen

willen, maar niet verder het land willen ingaan,

die handel van Kano is zoo omvangrijk, dat

men deze stad de hoofdplaats van den handel

in midden- en west-Soedan kan noemen. Het

aantal bezoekers van de markt moet wel

30.000 bedragen. De kauri-schelpen zijn hier

nog de maatstaf voor de waarde-bepaling der

goederen, en ook de primitieve manier van

direkte ruiling komt hier nog voor. Voorna-

melijk katoenen stoffen worden er verhandeld,

die van Kano tot naar den Atlantischen Oceaan

hun weg vinden ; de ververijen van Kano zijn

beroemd ; verder worden voorwerpen van

leder in groote hoeveelheid tot in de Atlas-

landen gebracht, en ook de omzet van kola-

noten en van zout is aanzienlijk. Het vertier

op de markt van Kano moet aardig zijn om
aan te zien; de leemen huizen en de stroo-

hutten, de afdakjes en tenten te midden van

groene weiden en fraaie boomgroepen en dan

het levendig doen van de bonte menschen-

massa, dat alles is een zeer bijzonder

schouwspel; een geheel afzonderlijke wereld

leeft hier haar eigen leven. Maar aan dat

eigen leven zal nu welhaast een einde geko-

men zijn.

Engeland is hier in het begin van 1903

handelend opgetreden, omdat de emir van

Kano zich verzette tegen eene poging van

Engelschen kant om den handel van Kano

tot zich te trekken. En hoewel de emir een

tienduizend gewapenden in het veld gebracht

en hulp gezocht heeft bij den sultan van

Sokoto, kon het handelscentrum van eeuwen-

oude beteekenis zijne onafhankelijkheid niet

behouden. Intusschen is de bevolking nog

geenszins tot rust gekomen en het zou ge-
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waagd zijn te beweren dat de Engelschen er

reeds vast op hunne voeten staan.

In midden-Soedan, op de grenzen van Bornoe

en Bagirmi, beginnen de Foelbe hunne positie

als overheerschende natie te verliezen en

worden zij een onderge-chikt, veefokkend deel

van de bevolking. Andere gemengde rassen,

wier weg hierheen evenmin precies te volgen

is als dien van de Foelbe, nemen hunne plaats

in. Midden- en oost-Soedan staan ontegen-

zeggelijk in nauwen samenhang tot noord-oost-

Afrika en de Tibboe in het oostelijk deel van

de Sahara, de Egyptenaren, de Arabieren en

de Nubiërs hebben zonder twijfel een groot

aandeel in de samenstelling van dit Soedansche

gebied. In Dar-Foer wonen twee rassen,

Arabieren en Foer, in Wadai leeft een afzon-

derlijk volk van zeer geprononceerd Arabischen

aard ; in Bagirmi en in Bornoe huist een meng-

sel van Negers, Tibboe, Foelbe, Arabieren en

andere, ook alweder op zichzelf gemengde
stammen, zoodat men niet kan spreken van

een volk dat in de omgeving van het Tsad-

meer zijn woonplaatsen gekozen heeft. Ook
de vele talen geven daarvan het bewijs ; in

Bornoe en aan de beneden-Sjari kan men van

twaalf tot vijftien dialekten hooren spreken.

Alvorens omtrent de in het noordoosten van

Afrika wonende Ethiopische volken, de zwart-

witte mengrassen, een en ander mede te deelen,

moeten wij een paar woorden zeggen over de

stammen die tusschen het Victoria-meer en de

Jongens van de Wateita.

Krijgsman van den berg Elgon.

oostkust gevonden worden, stammen die ook

niet tot een enkel bepaald type te rekenen, maar

veeleer mengsels zijn van onderling afwijkende

bestanddeelen. Wij moeten daartoe Engelsch

oost-Afrika opzoeken en vinden, niet heel ver

het binnenland in, de Wateita en de Waboni,

die nog tot de Bantoe zouden behooren.

Verderop, in het gebied van de oost-Afrikaan-

sche sneeuwbergen, de menschen van Kikoejoe,

de Wakikoejoe, ten zuiden en zuidoosten van

den Kenia; ook zij — wij noemden de landstreek

reeds bij de bespreking van Oeganda — worden

tot de Bantoe gerekend, hebben in verschillende

opzichten de gewoonten der Massai overgeno-

men en drijven handel met de voorbijtrekkende

karavanen; westelijker de Koeafi in de landstreek

Kavirondo op den oostelijken oever van het

Victoria-meer ; ten noorden van Kavirondo het

De Volken der Aarde. EI. 17
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volk van Loembwa ; en tusschen de Victoria-

en Rudolf-meren de bewoners der omgeving

van den berg Elgon en de Soek. Deze Soek

dragen het hoofdhaar in een zakvormig ge-

vlochten chignon, die in haar fatsoen wordt

gehouden door de klei waarmede men het

haar bewerkt ; deze zak reikt bijna tot het

middel. En om nu te voorkomen dat de regen

dit kapsel beschadigt, zetten de Soek zoodra

er nattigheid valt een muts van soepel ge-

wreven apenhuid op, die niet als bescherming

tegen de zon, of voor de warmte, maar alleen

als beschutting tegen den regen gedragen

wordt. Soek die op reis zijn en van hunne

vreedzame bedoelingen reeds in de verte willen

blijk geven, wandelen met bebladerde takken

in de hand, als een Afrikaansch woud van

Birnam op Aveg naar Dunsinam. Wanneer zij

in hun eigen doen zijn, hebben zij niets aan

dan een lans en om de heupen een touwtje.

In deze buurt wonen ook de Wanderobo, d. i.

de menschen zonder vee, die uit hunne woon-

plaatsen aan het Baringo-meer verdreven zijn

en nu verbrokkeld tusschen andere stammen
in wonen; zij jagen op antilopen met vermomde
ezels ; de ezel wordt getooid met een antilopen-

gewei en beschilderd in de kleur der antilopen

en de met pijl en boog gewapende schutter

zorgt dat deze lok-ezel hem steeds voor het

oog der antilopen verbergt.

Bij den berg Elgon komen nog rotswoningen

voor, en bewoonde ; in het midden van de

ruimte ligt het vuur, waarboven aan een drie-

voet de pot met eten opgehangen wordt ; aan

den wand hebben de wapens, bogen en pijl-

kokers eene plaats gevonden en op een hangend

zoldertje worden eetwaren tegen de ratten

beschermd.

ETHIOPISCHE VOLKEN.

De stammen van den boven-Nijl moeten tot

de noordoost-Afrikaansche gemengde volken

en overgangs-volken gerekend worden, al staan

sommigen, zooals de Bari en de Dinka, dicht

bij de Negers, in uiterlijk en in levenswijze.

Neemt men eene onderscheiding aan in oudere

en jongere Niloten, dan behooren de Dinka,

de Bari, de Bongo en andere tot de eerste,

die door eigenaardigheden gekenmerkt zijn

welke bij hunne buren ontbreken, de Dinka

door eene kasten-verdeeling, de Bongo door

een sterk ontwikkelde ijzer-industrie, en zoo

voort. Tot de jongere Niloten behooren dan

de Sjiloek, de Noeër, de Sjoeli en andere, ook

de Loeri of Loer. De Sjiloek schijnen twee-

honderd jaar geleden een groot rijk gehad te

hebben, reikende van Fasjoda tot Sennaar,

dat door talrijke invasies uit het oosten en

noordoosten verwoest werd. De volken van

den boven-Nijl zijn door de Egyptische slaven-

jachten van hunne plaats gejaagd ; veel erger

intusschen gedurende de Mahdistische beweging.

Het rijk van den Mahdi ontstond en verdween

aldus. Onder de regeering van den stadhouder

Mohammed (1806—48), een krachtige en eer-

zuchtige persoonlijkheid, hadden de Egyptenaren

hun gebied aan den boven-Nijl onophoudelijk

uitgebreid. Van 1820 tot '22 werd Nubië

veroverd en Khartoem gesticht ; daarop volgde

een rustpoos tot omstreeks het jaar 1860, toen

onder Ismail Pasja de veroverings-politiek

weder opgevat werd. Sennaar, het land der

Sjiloek, het heele tegenwoordige Egyptische

Soedan werden bij het rijk ingelijfd, in 1874
werd Kordofan veroverd, en in 1876 de ge-

heele boven-Nijlstreek tot aan het Albert-meer

als sequatoriale provincie aan Egypte toege-

voegd. Het beheer van deze reusachtige landen

liet wel iets te wenschen over. De Egyptische

officieren en ambtenaren verdrukten de be-

volking, het verbod van den slavenhandel

benadeelde vele invloedrijke personen in hunne

verdiensten en nog veel meer kwam erbij,

waardoor de verbittering over het Egyptische

bestuur hand over hand toenam. Toen deed

in 1881 als openbaar tegenstander der Egyp-

tische regeering van zich spreken Mohammed
Achmed, de in 1840 geboren zoon eens scheeps-

timmermans uit Dangola; hij kreeg talrijke

aanhangers, ook omdat hij zijn optreden door

een godsdienstigen schijn liet bestralen, door

zich uit te geven voor den lang verwachten
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twaalfden imam, den Mahdi. De tegelijker

tijd uitgebroken opstand van Arabi Pasja stond

eene doeltreffende verbinding van het Egyp-

tische centrale gezag te Kairo met het op-

roerige Soedan in den weg. Zoo ging Soedan

fluks voor Egypte verloren. Nadat de Mahdi

eene kleine Egyptische troepenmacht over-

wonnen had, breidde de opstand zich uit over

Kordofan en Sennaar, en in 1883 was hij reeds

gevorderd tot Dar Foer en de Roode Zee,

waar Osman Digma, een voormalige

slavenhandelaar, de organisatie op

zich nam. In het begin van Novem-

ber 1883 versloeg de Mahdi, wien

talrijke troepen toestroomden, het

Egyptische leger bij Kasgil, ten

zuiden van El-Obeïd, de vroegere

hoofdplaats van Kordofan. De slag

was vernietigend, de Egyptische

heerschappij lag gebroken. In 1884

viel de provincie Bahr el Ghazal in

handen der Mahdisten en den 2Ósten

Januari 1885 Khartoem, dat door

Gordon verdedigd werd. Terzelfder

tijd werd het oostelijk Nijlgebied,

de landen langs de Atbara, de Rahat

en den Blauwen Nijl door de Mah-

disten afgeloopen, moest Tokar zich

overgeven en kon Soeakin, de be-

langrijke kustplaats, slechts met moeite

door de Engelschen behouden blijven.

De Engelsche troepen onder Wol-

seley tot ontzet van de belegerden

afgezonden, kwamen juist 48 uren

na Gordon's dood voor Khartoem

;

nadat zij zich weder noordwaarts

teruggetrokken hadden, ging het

Egyptische gezag ook in Nubië te

loor. In 1885 reikte het gebied van

den Mahdi reeds verder dan Don-

gola, in 1886 werd zelfs Wadi Halfa bedreigd.

Latere expedities tegen noordelijk Nubië en

eigenlijk Egypte werden wel is waar terug-

gedreven, maar in Egypte bleef men nog

langen tijd terecht ongerust over een inval

der Mahdisten. Ook naar het zuiden breidde

de opstand zich meer en meer uit. Sedert

1884 was alleen nog de aequatoriale provincie

onder Emin Pasja in handen der Egyptenaren

gebleven, en toen vorderde de Mahdi ook

dit gebied op ; maar het duurde nog langer

dan een jaar voor het tot een ontmoeten
kwam. In Mei 1885 werd Emin genood-

zaakt zijn verblijf te Lado op te breken en

eerst naar Amadi, daarna naar Wadelai te

trekken, ten noorden en op korten afstand

van het Albert-meer. Hier werd alles saam-

gebracht wat op het bestuur der provincie

betrekking had ; de plaats werd in staat van

tegenweer gebracht, door wallen versterkt, van

eenige kanonnen voorzien en bezet door an-

Dansende Ethiopiërs.

derhalf duizend soldaten. Maar noch soldaten,

noch kanonnen hadden ooit dienst te doen.

Wadelai werd niet aangevallen ; de troepen

van den Mahdi hadden plotseling hun roof-

tocht zuidwaarts gestaakt en waren, tegen het

eind van '85, naar het noorden getrokken. Emin
Pasja woonde te Wadelai met den eenigen hem
overgebleven Europeeschen makker, den Itali-

aanschen reiziger Casati, nogal eenzaam, met

zijn volk en zijne soldaten ten eenemale af-

gesloten van de buitenwereld. Aan alle kanten
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het ondoordringbare Afrika en aan de oostzijde,

de eenige waar een doortocht zou kunnen

beproefd worden, de vijandige Moeanga, koning

van Oeganda. Putten anderen kracht uit hun

isolement, hem dreigde het noodlottig te worden.

Want de munitie die hem moest in staat stellen

een mogelijken aanval af te slaan, was door

de oefening der soldaten in den wapenhandel

allengs schaarsch geworden en de koopwaar

die hem door ruiling voedsel verschaffen moest

eveneens. Het moge waar zijn dat enkele

Afrikanen van Emin Pasja reeds getoond

Nubische meisjes.

hadden hun honger te kunnen stillen door

hunne sandalen op te knabbelen — op den

duur en in het groot is deze spijziging toch

niet vol te houden. De Duitsch-Russische

reiziger Junker heeft eerst schriftelijk, daarna

mondeling in Europa verhaald van Emin Pasja's

neteligen toestand. En al aanstonds werd een

expeditie uitgerust — een salvation-army —
waarvan Stanley de leider zou zijn, Stanley

die Livingstone had opgespoord en dus Emin
Pasja ook wel zou weten te vinden. Te Zan-

zibar was de réunie
;
geen kleinigheid voor-

waar die expeditie: 9 Europeanen, 61 Soedan-

negers, 13 Somali, 3 tolken, 620 Zanzibarieten

en Tippo Tip (wij ontmoetten hem reeds vroe-

ger) met 40 man
;
ongerekend de dieren, 2

1

muilezels, de rijdieren die later in het verre

zuiden des lands hunne reputatie zoo schandelijk

te grabbelen zouden gooien ; en een groot aantal

schapen voor de mutton-chops. Om de Kaap
ging men naar Banana, aan den Kongo-mond.

Van hier tot Matadi is de rivier bevaarbaar

;

van Matadi schreed men te voet naar Leopold-

ville, dooreen loopende negen kilometers per

dag. Te Leopoldville en hooger-

op aan den Kongo heerschte

hongersnood en dit euvel werd

niet beter, toen er een zeven-

honderd menschen van deze

expeditie binnenvielen in deze

karig voorziene streken. Er is

verschrikkelijk geleden ; enkelen

stierven van uitputting, een

aantal zieken moest naar elders

getransporteerd worden. Van
Leopoldville ging men weder

met schepen verder. Gebrek

aan orde onder de Negers en

andere donkerkleurigen was van

het gebrek aan voedsel een

dadelijk gevolg ; de leider zal

hard times gekend hebben op

dit trajekt. Langs de Aroewimi

bereikte hij de Yamboega-

watervallen en vandaar noord-

oostwaarts trekkende het A lbert-

meer en Wadelai, waar Emin
Pasja zich groot hield en maar

half goed vond afgehaald te

worden. Voor den aandrang

van Stanley zwichtende, gingen

hij en Casati, eenige officieren en 250 man met

Stanley en de zijnen mede en in December

1889 kwam men gezamenlijk te Bagamoyo
op de oostkust aan.

Nadat de Mahdi Mohammed Achmed in Juni

1 885 gestorven was, zette Abdallah, een 44jarig

man van den Bagarra-stam, de zaak voort, zich

noemende Kalifa el Mahdi, stedehouder van

den Mahdi. De noordergrenzen van zijn gebied

reikten tot Wadi Halfa en tot aan de Roode

Zee op den 20sten graad noorderbreedte. Heel

Kordofan en Dar Foer behoorden tot des
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Kalif's rijk, en Sennaar, de streek van Kassala,

Tomat en Fasokl, tot aan het Abessynische

tafelland. Zelfs hier zijn de Mahdisten in 1889

geweest
;
zij hebben bij het Tana-meer den Negus

Johannes verslagen en gedood, de oude stad

Gondar en de Abessynische provincie Godjam
verwoest. In het westen ging het gebied van

den Mahdi tot aan de grenzen van Wadai en

vandaar door het land Dar Fertit naar de

streek der Niam Niam ; in het zuiden, sedert

1888 tot Doefile aan den boven-Nijl. Tusschen

deze plaats en Abessynië was de grens on-

zeker. Ook in midden-Soedan, aan de oevers

van het Tsad-meer, was de invloed der Mahdis-

ten krachtig genoeg om bestaande staatjes

over den kop te doen gaan en eene nieuwe

organisatie in het leven te roepen.

Indien de volken die zich bij de Mahdisti-

sche beweging aansloten, eene verbetering van

hunnen toestand op het oog hadden, dan zijn

zij bitter teleurgesteld geworden. Zij hadden

het Egyptische gezag afgeschud, maar een

ander juk zich op den hals gelegd, dat veel

zwaarder drukte. Fanatieke priesters waren in

de plaats getreden van Egyptische pasja's en

een streng doorgevoerd despotisme had het

uitzuigings-systeem van voorheen vervangen

;

al het gemunte geld werd opgeëischt en al

het graan ; en het tabak-rooken werd verboden.

Wie zich verzette kon opgehangen worden.

Slatin Pasja, die eerst gouverneur was van

Dar Foer, toen tien jaar lang gevangene van

den Mahdi en, na zijn sprookjes-achtige vlucht,

een der aanvoerders van de Engelschen tegen

den Kalif, vertelt dat de regeering van den

Mahdi geheel ingericht was op geweldenarij

en roof. In enkele distrikten was de helft dei-

inwoners te gronde gegaan, elders nog meer,

zoodat de vermindering der bevolking, door-

een op 60 pCt. geschat wordt. Geheele stam-

men stierven zoo goed als uit en de dieren

des velds kregen de ruimte. De gevangenissen

waren vol en telkens werden menschen gfe-

folterd, slaven uiterst hard behandeld. Met
het jaar 1896 is van het noorden uit de her-

overing van Soedan begonnen en in 1898

was deze zoover gevorderd, dat alles wat ten

noorden van Khartoem lag, Khartoem zelf

en het in zijne plaats gekomen Omdoerman
bevrijd kon heeten. Maar ook het boven-Nijl-

gebied is deels weder door Europeesche

natiën bezet en het heeft weinig gescheeld

of deze waren bij dien arbeid elkander aan-

gevlogen. De majoor van het Fransche leger

Marchand was met een kleine troepenmacht

van de Fransche bezittingen aan de Oebangi

naar Fasjoda getrokken, een in 1865 door

Ismail Pasja opgericht militair station in het

land der Sjiloek, en maakte aanstalten zich

daar te vestigen. Fasjoda is toen op eenmaal

wereldberoemd geworden ; de aanspraken die

de Franschen op deze plaats deden gelden,

schijnen geen stevigen basis te hebben gehad;

want de boven-Nijllanden, al waren zij tijdelijk

in bezit van de opstandelingen, hielden daarom

niet op Egyptisch, d. w. z. Turksch eigendom

te zijn. Heeft dus de tocht van Marchand van

de Oebangi naar Fasjoda, uit een staatkundig

oogpunt gezien, niet de uitwerking gehad die

men in Frankrijk zich daarvan voorstelde, het

blijft een mooie daad van een volhardend

reiziger
;

hij heeft Afrika doorkruist op een

geheel eigenaardige wijze zooals nog nooit

geschiedde. Hij heeft achtereenvolgens de drie

zeeën gezien die het werelddeel insluiten, den

Atlantischen Oceaan, de Middellandsche Zee,

den Indischen Oceaan
;

eigenlijk de Roode

Zee. Op de groote zilveren door Daniël Dupuis

gemodelleerde Marchand-medaille, die naast

mij ligt, prijkt aan de eene zijde de kop der

Republiek tusschen „République Frangaise"

;

en op den tegenkant leest men

:

MISSION
MARCHAND

DE
L'ATLANTIQUE

A LA
MER ROUGE

1897— 1 899.

Wie zou dit stuk verdiend en gedragen hebben?

En nog op andere manier is het feit vereeuwigd.

Daar ligt ook de medaille van ,,La ville de

Toulon aux héros de Fashoda" ; in Frankrijk

is men gauw een héros; en op de andere

zijde soldaatjes met geweren en een vaandel.

Dit exemplaar is stellig door een held ge-

dragen
; het lint en de veiligheidsspeld zitten

er nog aan.

Bij het Engelsch-Fransche traktaat van 2

1

Maart 1899 is bepaald, dat een van het

noordwesten naar het zuidoosten loopende
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lijn, die bij de oude grens tusschen Dar Foer

en Wadelai begint en op ongeveer 5
0

N. B.

aan de waterscheiding tusschen Oebangi en

het rivier-complex van de Bahr el Ghazal de

grenzen van den Kongo-staat bereikt, de beide

invloedsferen scheiden zal ; wat ten noord-

oosten van deze lijn ligt is de Engelsche, resp.

Egyptische, wat ten zuidwesten daarvan zich uit-

strekt Fransche invloedsfeer. Het riviervak van

het Albert-meer tot aan Khartoem is geheel in

Engelsche handen en onder Engelsche controle

gebleven ; de verbinding met Oeganda en den

door Rhodes zoo ijverig verdedigden spoorweg

van de Kaap tot den Nijl is van te veel

gewicht om te laten glippen. De invloed der

Belgen, aan wie bij traktaat van 12 Mei 1894

een deel van het Bahr el Ghazal-gebied en het

westelijk gedeelte van de voormalige provincie

van Emin Pasja verpacht is, mag hier niet zoo

heel groot heeten, daar zij tot dusver slechts

met moeite zich hebben weten staande te

houden tegen de Mahdisten en tegen de aan

de Arabische slavenhandelaars toebehoorende

benden. Maar ook voor de Engelschen was de

strijd nog niet uitgestreden
;
voornamelijk in

Sennaar waren nog aanzienlijke scharen Mah-
disten overgebleven, tot tegenstand even bereid

als bekwaam. In 1 899 zijn deze tegen Omdoer-
man opgerukt. De Engelschen hebben hen
verslagen, den Kalif en vele zijner aanvoerders

gedood en naar het schijnt is daarmede aan

het rijk van den Mahdi de laatste slag

toegebracht. Wel is er in 't laatst van 1903
ten zuiden van Kordofan een nieuwe Mahdi
opgestaan, maar deze is door de Engelschen

fluks aan de galg gehangen, om eene herhaling

van de geschiedenis te voorkomen.

Het laat zich begrijpen hoe in de landen

tusschen Khartoem en het Albert-meer de

menschen ten gevolge van deze gebeurtenissen

door elkander geschud, en moreel en fysiek

verwaarloosd zijn. Het boven-Nijlgebied heeft

nooit groote steden kunnen aanwijzen ; al

de plaatsen die in de laatste decenniën naar

aanleiding van ontdekkingsreizen of van krijgs-

tochten genoemd zijn, kan men eerder groepen

huizen of wel landschappen met een aantal

nederzettingen noemen, dan besloten steden of

dorpen. Zoo Wadelai, Lado, Redjaf, Doefile,

Fasjoda en vele andere. Het eenmaal zoo

vaak genoemde zendings-station Gondokoro,

waar ook vele onderzoekers hunne tenten

opsloegen, is sedert lange jaren verlaten. De
samenvloeiing der beide Nijl-armen schijnt

van oudsher als een geschikte plaats voor

een verkeers-centrum beschouwd te zijn, maar
geruimen tijd waren het meer benedenwaarts

liggende Sjendi en aan den Blauwen Nijl

Sennaar zóó belangrijk, dat er geen ruimte

scheen voor een derde onafhankelijke stad.

Totdat Mohammed Ali Khartoem stichtte, en

wel, uithoofde van de hier te vreezen over-

stroomingen, niet aan het vereenigingspunt

maar iets hooger den Blauwen Nijl op. Khar-

toem ging snel vooruit en moet in zijn besten

tijd eene bevolking van meer dan 60.000

personen gehad hebben. Het was 't groote

handelscentrum van Soedan, waar alles uit

Sennaar, Kordofan, Dar Foer en Egyptisch
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Soedan samenkwam. Voornamelijk ivoor,

kaoetsjoek, struisvederen en ook slaven wer-

den hier verhandeld; Europeesche, half en

geheel barbaarsche elementen wandelden hier

door elkander. Maar reizigers die van den

boven-Nijl kwamen, vonden en noemden
Khartoem een uiterst beschaafde stad. Er

gebeurde veel onverkwikkelijks onder deze

steeds afwisselende, zeer gemengde en groo-

tendeels om uitsluitende materieele belangen

hierheen gekomen bevolking.

In Augustus 1885, zeven maanden na Gor-

don's dood en twee maanden na het overlijden

van den Mahdi, werd Khartoem geheel ver-

woest, en het dorp Omdoerman, een eindje

beneden de samenvloeiing van beide stroomen

op den westelijken oever gelegen, tot hoofd-

plaats van het rijk des Kalifs bestemd, en

ingevolge deze bestemming uitgebreid. Aan
de rivier ligt de ommuurde binnenstad en

daaromheen een aantal slecht gebouwde voor-

steden. Vooral nu de spoorweg tot aan de

bifurcatie loopt, zal dit of een ander punt in

deze buurt altijd van een groot gebied der

boven-Nijllanden het belangrijke centrum

worden. Volgens het Engelsch-Egyptische

traktaat van 19 Januari 1899 heeten Soedan

al de landen ten zuiden van den 22 sten graad

noorderbreedte, zoowel zij die nooit alvielen als

de teruggekregene. Aan het hoofd staat een door

Egypte in overleg met Engeland benoemden
officier, met den titel gouverneur-generaal. Het
boven-Nijlgebied is in vier distrikten verdeeld,

Omdoerman, Sennaar, Kassala en Fasjoda,

waar overal de Engelsche en de Egyptische

vlaggen gezamenlijk waaien, met uitzondering

van Soeakin aan de Roode Zee, waar alleen

de Egyptische geheschen wordt.

Wie oostelijk Soedan bereizen wil, hem
wordt welwillend de hand gereikt ; de andere

hand van het paar dat hij zich toegestoken ziet

is bereid eene chèque op Kairo in ontvangst

te nemen, als vergoeding voor de kosten. De
prospectus van deze onderneming is aanlokkelijk

genoeg. De ondernemer is een bereisd man
;
hij

is naar Arabië, Palestina, Abessynié, Soedan en

Somali-land geweest, met liefhebbers van de

jacht op antilopen, leeuwen, olifanten en

struisvogels, en heeft dus in de hoogeschool

der praktijk heel wat kennis van landen en

volken opgedaan. Zij die drie maanden met

hem op reis willen gaan, worden te Kairo

gewacht, waar een slaapwagen met restaurant

gereed staat. Over Loeksor gaat het gezelschap

per spoor naar Assoean, vandaar naar Wadi
Halfa per stoomboot en verder per spoor

naar Khartoem. Hier liggen stoombooten ge-

reed voor den tocht naar Fasjoda. Wij blijven

ons tot de hoofdzaak bepalen, en slaan dus

over wat het strijken van de overhemden der

reizigers kost. Bij Fasjoda worden tenten opge-

slagen, tenten met tapijten belegd, waarop

veldbedden, stoelen en tafels staan. Een derge-

lijk kamp van tenten wordt, ook verder den

Nijl op, ingericht bij ieder station waar de stoom-

boot stil ligt ; en vandaar uit maakt men toch-

ten het land in, om kennis te maken met de

- "
1

Man der Madi.
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inboorlingen, hunne dorpen te bezoeken en

deel te nemen aan hunne feesten. Waarschijn-

lijk zullen de inlanders vooruit gewaarschuwd

zijn zich fatsoenlijk te gedragen en voor de

ethnologica te zorgen, zonder welke niemand

durft thuiskomen. Dan gaat men ter jacht

op leeuwen, olifanten, nijlpaarden, krokodillen,

antilopen, en een praeparateur zorgt ervoor dat

de huiden en skeletten der buitgemaakte dieren

gebracht worden in een duurzamen toestand.

Er zal van alles te zien wezen ; de oevers

van de rivier, nu eens vlak en zandig, dan

hoog en rotsachtig; steppen en bosschen,

eilanden en zandbanken ; eene tropische plan-

tengroei met papegaaien en apen ; en de Nijl

zelf, de majestueuze rivier, met hare krokodillen

en nijlpaarden, die men, hangend over de

verschansing, volkomen veilig naar hartelust

kan bekijken. Verder dan de achtste graad

noorderbreedte, dus een weinig zuidelijker dan

Fasjoda, gaat de reis niet, en langs denzelfden

weg keert het gezelschap terug. Jammer
alleen, dat iedere reiziger thuisgekomen zijn

boekje gaat schrijven over het verblijf onder

de kannibalen.

Het is noodig thans terug te keeren tot

ons punt van uitgang op blz. 1 30, waar gezegd

wordt, dat de volksstammen aan den boven-

Nijl gedurende de veroveringen der Mahdisten

van hunne plaats en door elkander ge-

raakt zijn.

In het verste noorden, van 10 tot 7
0 noor-

derbreedte, zitten of zaten de Sjiloek, Noeër

en Dinka en op hen volgden de Bari, de

Madi en de Sjoeli, namen die in Europa,

tijdens de Egyptische heerschappij, door reizi-

gers in deze streken goed bekend zijn. ge-

worden. De bevolking was hier vroeger tamelijk

dicht, want in 1871 kende de Egyptische

regeering wel drieduizend Sjiloek-dorpen,

met een millioen bewoners. Bepaaldelijk op

den westelijken Nijl-oever, waren er streken

waar men dorp aan dorp zag liggen, wat

verklaard wordt door de groote vruchtbaar-

heid des lands en zijn toenmaligen rijkdom

aan dieren. Juist deze streken zijn door den

slavenhandel sterk verwoest.

De volken van den boven-Nijl zitten slecht

in hunne kleeding ; meerendeels kennen zij

alleen den gordel, met een schortje van droge

bladeren of van een stuk huid, met ijzeren kraal-

tjes en schelletjes versierd; ziedaar alles —
maar in den laatsten tijd is, onder Egyptischen

invloed, het dragen van een meer beschuttende

kleeding mode geworden. Des te volmaakter

is hier de versiering van het lichaam met

zware arm- en beenringen van ijzer en koper,

niet zelden van ijzeren punten voorzien (op

de manier van westersche honden-halsbanden)

zoodat zij tevens als wapen dienen ;
met lederen

banden en ivoren ringen, halskettingen van

aaneengeregen dieren- of menschentanden,

gesneden litteekens op het aangezicht en op

het lichaam, staafjes en pinnen in onder- en

bovenlip en met oorringen, soms ook neus-

ringen ; de tatoeage vindt men het veelvuldigst
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bij de Bari, en het uitbreken van eenige voor-

tanden is bij al deze stammen gewoonte.

Het haar wordt in allerlei vorm opgemaakt

en met ijzeren ringen, schelpen en kralen

versierd, soms tot een geheel dat op den

haardos van de oud-Egyptische koningen ge-

lijkt. Verder draagt men hoeden, helmen en

pruiken van verschillende soort en uiteenloo-

pend maaksel. Als wapens gebruikt men aan

den boven-Nijl knotsen, stokken en lange

ijzeren lansen; zoowel bij de Sjiloek als bij'

de Dinka ontbreken boog en pijlen, die men
echter — en zeer goede — weder terugvindt

bij de Noeër en Djoer; ook de Sjoeli hebben

goede bogen en pijlen, maar minder deugde-

lijke lansen dan de noordelijker stammen. De
schilden zijn ook in verscheidenheid van vorm
aanwezig; messen, dolken en sabels ruilen

enkele stammen in bij de Niam Niam. Meer-

endeels zijn de hier genoemde volken goede

schippers
;

bepaaldelijk de Sjiloek hebben

prauwen voor veertig of vijftig man, waarmede
zij tot Khaitoem varen. De hutten zijn bijna

uitsluitend kegelvormig, met een klokvormig

dak. In bewoonbaarheid, grootte en zindelijk-

heid nemen zij af van het zuiden naar het

noorden ; meestal staan zij bij elkander als

kleine dorpen, die met een heining van

levend hout omgeven zijn en afzonderlijke

huizen bevatten voor de jonggehuwden, voor

de meisjes, de knapen, de vreemdelingen en

voor de feesten. Nog in 1870 had de weste-

lijke Nijl-oever het aanzien van een enkel

dorp, welks regelmatige en dicht bebouwde
wijken door tusschenruimten van vijfhonderd

tot duizend pas van elkaar gescheiden waren.

Ieder dorp had zijn hoofd en deze burge-

meesters van een aantal dorpen, van vijftig

tot honderd, waren ondergeschikt aan een

gouverneur der provincie of van het distrikt

;

van dergelijke distrikten waren er een honderd,

alle door namen onderscheiden. In het midden

van ieder dorp was een open plaats, waar

des avonds de dorpelingen bijeenkwamen. En
op de markt hingen aan een boom de trom-

men, om de buurt te alarmeeren als het noodig

was : een van die dingen welke men over de

geheele wereld terugvindt. De dorpen hadden

geen muren, maar wel waren er tusschen de

huizen hekken ter opsluiting van het vee. De
landbouw was destijds van groote beteekenis

De Volken der Aarde. II.

en ook de veeteelt, jacht en visscherij telden

mede als middelen van bestaan ; de veeteelt

had de overhand bij de Dinka en Bari, de

landbouw bij de Sjiloek en Mori. Opmerkens-
waard is, dat bij deze twee bedrijven ook de

mannen arbeidden, terwijl toch bij de Afrikanen

het landbouw-werk meer aan de vrouwen over-

gelaten wordt. De kudden, meerendeels run-

deren, waren in den goeden tijd bijzonder

groot en kwamen met troepen van twee- of

drieduizend aan de drinkplaatsen. Menschen
en dieren zijn geroofd en tegenwoordig is deze

rijkdom ver te zoeken.

In het bijzonder over de Bari kan nog
medegedeeld worden, dat zij aan de beide

oevers van den Bahr el Djebel wonen van

Bari-vrouw.

18
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6° 14' tot ongeveer 2
0

;
zij wonen tusschen

de Sjiloek en het meer Mwoetan Nzige en

behooren tot de lange menschen, zijn goed

gebouwd en hebben betrekkelijk intelligente

gezichten en een donkere kleur van huid, die

bij feestelijke gelegenheden rood geverfd wordt.

Een groot gedeelte van de „zwarte infanterie"

van Said Pasja bestond indertijd uit Bari, en

in Mexiko, o. a. bij Vera Cruz en La Puebla,

zijn Bari in den strijd geweest.

Van de Arabische beschaving hebben de

boven-Nijlvolken maar weinig overgenomen

;

zij kennen de bereiding van ijzer, het potten-

bakken, de vlechtkunst en het looien van

huiden ; maar alleen het laatste schijnen zij

overgenomen te hebben van hunne hooger

ontwikkelde buren. In de ijzer-industrie zijn

het meest bedreven de Djoer, Madi en Bongo,

maar hunne werktuigen zijn over 't algemeen

dezelfde als van andere centraal-Afrikaansche

smeden en ook in dit opzicht kunnen zij dus

maar weinig geleerd hebben van de Arabieren.

Het zout is er schaars, maar tabak werd er

vroeger in zulke groote hoeveelheden verbouwd,

dat de omwonende volken ervan voorzien

werden.

Toovenanj, de vereering van en de vrees

voor dieren, waartoe ook de over den geheelen

aardbol verspreide slangendienst behoort, het

geloof aan spoken, de eerbied voor boomen,

dergelijke uitingen van een behoefte aan het

bovennatuurlijke vindt men hier allerwege.

Het omhakken van den grond en de verdere

bearbeiding des velds geschiedt bij de Loer,

een der zuidelijke volken van deze groep, ten

zuiden en zuidwesten van Wadelai tot aan het

Albert-meer, met hartvormige, ijzeren spaden

;

men verbouwt maïs, en de zoogenaamde kleine

maïs (sorghum), eleusine, sesam, pisang en

bataten. Door Emin Pasja zijn hier de apen-

nootjes (Arachis) uit het noorden ingevoerd;

verder wordt er vleesch gegeten, maar ook

rupsen, termieten en sprinkhanen.

Het familie-leven biedt weinig verrassends

;

tweeling-geboorten worden met vreugde be-

groet als voorboden van geluk ; op den leef-

tijd van tien of twaalf jaar worden
van de kinderen de onderste snijtanden uit-

gebroken. De echtverbintenissen zijn vrij los

en de meeste oneenigheden ontstaan door

het wegloopen van de vrouw naar een anderen

man. De meeste mannen vergenoegen zich

met drie of vier vrouwen. Bij deze Loer wor-

den de dooden in een hut, maar zeker altijd

op het erf begraven. Bij hen treft men een

hoog ontwikkelden gemeenschapszin aan, en

zoowel mannen als vrouwen gaan bezoeken

afleggen op vrij grooten afstand. Hunne
booten zijn uit een boomstam gehakt. Grootere

prauwen vindt men alleen aan het Albert-

meer, waar de geschikte boomen groeien. De
kleeding bestaat ook hier uit stukken huid,

bij de meergegoeden uit lappen boomschors

van Oenyoro afkomstig. Zelden ziet men

Man der Sjiloek.

iemand geheel ongekleed gaan ; de kleeding

der mannen is, zooals bij vele natuurvolken,

iets omslachtiger dan die van de vrouwen.

Sieraden zijn zeer geliefd en verschillend van

aard. Merkwaardig is dat als beschermend

wapen een heele buffelhuid gebruikt wordt,

met een greep aan den achterkant ; voor vijf

of zes krijgslieden is deze huid een beschut-

ting in den strijd. Als aanvals-wapenen dienen

boog en pijlen, soms zeer vergiltige, en lansen.

Voor muziek gevoelen deze menschen veel

en ieder hoofd houdt er een kapel van acht

of tien muzikanten op na, die op fluiten en
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hoorns blazen. Tabak wordt vaak gebruikt en

uit de bananen, sorghüm en eleusine stookt

men bier.

In het noorden en noordoosten van de Nijl-

landen boven Khartoem treft men al Nubische

en Arabische elementen aan, zoowel ambulante

als gevestigde. Zoowel Nubiërs als Arabieren

zijn in deze streken veefokkers en, zoover als

de woestijn en de steppen reiken, nomaden,

zwervers ; maar wanneer zij een geschikten

grond onder zich hebben ook landbouwers.

Men fokt kameelen en rundvee, in de tweede

plaats geiten en schapen, ezels en jachthonden

;

ook wel, maar minder, paarden en muilen.

De Arabier is te herkennen aan zijn lang, wit

hemd, den rooden gordel, den bruinen of ge-

streepten mantel en den rooden tulband ; de

Nubiërs dragen alleen een mantel. Een lang,

blauw hemd is de kleeding der vrouwen. De
rijkdom gaat kostbaarder gekleed; in den

oorlog bepalen de Nubische stammen zich tot

een lendendoek en een paar sandalen.

De zwervende Arabier bezit een tent die

hij in de schaarsche tot weiden geschikte

plekjes van de woestijn opslaat, en op de

grens van de zandvlakte en het vruchtbare

land bouwt hij zich een leemen woning. De
tenten der Bedoewinen bestaan uit takken en

stroo of zijn van tentdoek gemaakt, kunnen

gemakkelijk opgeslagen worden en vormen
met zijne wapens de have van den eigenaar.

Ook de Nubiërs leven tegenwoordig gewoon-

lijk niet meer in huizen van steenen, aarde,

boomstammen, en gevlochten matten, maar in

vervoerbare hutten, zoogenaamde sjokaben.

Nubië heeft altijd een drukken handel gehad

met de Neger-landen in het zuiden, en van

oudsher liep die handel over ivoor en slaven
;

reeds in de vroegste tijden zijn deze twee

artikelen door Nubië naar het oude Egypte

verhandeld, en wel met afwisselende levendig-

heid, naar gelang van het periodieke verval

van Nubië zelf. Toen in het begin der I9de

eeuw Nubië door Egypte veroverd werd, vond

men groote hoeveelheden ivoor in het lang

met rust gelaten land, maar in het midden

van dezelfde eeuw, was het ivoor zeer gedund

en het aantal slaven sterk verminderd, en de

handelaars moesten opzettelijk rooftochten

beginnen om op het vlakke land aan beide

Nijl-oevers de noodige koopwaar machtig te

worden. De handel ging allengs in roof over,

en deze ontaardde in een voortdurenden oorlogs-

toestand. Toen was het tijdperk der Arabische

slavenjachten aangebroken.

Vee, ivoor en slaven werden door de Ara-

bieren op het grondgebied van bevriende

stammen in nederzettingen opgelegd. Deze

naar gelang van de behoefte verplaatste pak-

huizen heeten seriben. Bepaaldelijk de Bagarra

ten zuiden van Kordofan tegen de Sjiloek

aanwonende, waren het, die voor deze roof-

tochten de soldaten leverden. Wat niet mede-

gesleept kon worden werd vernietigd of gedood

en het eevolg van deze manier van doen was

de volledige ontvolking en verwoesting van

eertijds dicht bewoonde streken, hoofdzakelijk

in de landen der Sjiloek en Dinka. De heele
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streek ten westen en ten oosten van den

Witten Nijl werd met een net van stations

overspannen en zoo goed als geheel in een

woestenij herschapen. Moord, brand en plun-

dering namen dermate toe, dat de Egyptische

regeering maatregelen moest nemen. Aan de

slavenhandelaars werd de oorlog verklaard en

met goed gevolg is er aan den boven-Nijl in

den loop der jaren tegen hen een harde

strijd gevoerd. Hoe de troepen van den Mahdi

in deze streken land en volk hebben geteisterd,

zagen wij reeds.

Wij zijn hier in het gebied waaraan de naam
van den Hollandschen reiziger Juan Maria

Schuver verbonden is, van den jongen man,

die op 29-jarigen leeftijd naar den Nijl vertrok

en toen al heel Europa, Marokko, Turkije,

Palestina, Arabië en Perzië bereisd en den berg

Ararat beklommen had. Het belangrijkste deel

van zijn arbeid heeft betrekking op den drie-

hoek tusschen de beide voorname bovenarmen

der groote rivier, den Witten en den Blauwen

Nijl, wier vereeniging bij Khartoem den top-

hoek vormt, terwijl het zeer ingewikkelde stelsel

van den Jaboes, zijtak van den Blauwen Nijl, en

den Jal, zijtak van den Witten Nijl, door een gril-

lige waterscheiding nauwelijks uiteengehouden,

te zamen zijn basis uitmaken ; de streek wekte

Dinka-meisje.

Dinka-meisje.

zijn belangstelling door de vele geografische

en ethnologische problemen, die zij den ender-

zoeker bood en die door zijn voorgangers

slechts zeer gebrekkig opgelost waren. Deze

driehoek kon vóór Schuver's tijd tot de witte

plekken van Afrika gerekend worden. Thans

is de oorsprong en de loop van de affiuen-

ten van den Witten en van den Blauwen Nijl

in alle hoofdtrekken met zekerheid bekend,

de ingewikkelde terreinp;esteldheid voldoende

opgehelderd en over de daar huizende volks-

stammen en hunne onderlinge verhouding een

licht opgegaan. Indien ooit een kaart van

Afrika gemaakt werd, waarop de verschillende

gewesten genoemd werden naar de reizigers

die het meest tot hunne ontsluiering bijgedragen

hebben, dan zou men den driehoek tusschen den

Witten en Blauwen Nijl zonder bedenken het

Gebied van Schuver mogen heeten. En tot

ver over de grenzen van dit gebied hebben

Schuver's ontdekkingen gereikt. Met hoeveel

inspanning en volharding deze ontdekkingen

gekocht en met hoeveel gevaren, zorgen en

teleurstellingen ze betaald werden, kan uit zijn

reisverhaal blijken. Een van zijne laatste reizen

was die naar de Egyptisch-Abessynische grens-

landen, ten oosten van den Blauwen Nijl ; de

bezwaren dezer reis overtreffen nog verre die
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der vorige, deels ten gevolge van de hevige

koortsen die hem teisterden, deels door de

politieke verwikkelingen, waarvan de oorzaak

in de woelingen van den Mahdi gelegen was.

Te Khartoem moest hij gunstiger tijden af-

wachten en ware hij niet vrijwillig daarheen

vertrokken, waarschijnlijk zou hij spoedig

daartoe gedwongen zijn, omdat hij beschuldigd

werd met de opstandelingen in betrekking te

staan. Na een maandenlang verblijf te Khartoem

ging hij weder op reis. „In het onwaarschijn-

lijke geval — schreef hij — dat de Negers

hunne gewone goedwilligheid jegens den

reiziger ditmaal mochten verloochenen, ben ik

zelf alleen voor mijn lot verantwoordelijk."

Het onwaarschijnlijke werd waar. Er was inder-

daad reden om te vertrekken van de plaats

waar hij zich bevond, Mesjra el Rek. Bijna

de geheele expeditie van freule Tinne was in

deze buurt aan de koorts bezweken. Met de

Hollandsche vlag aan een lans genageld, met

één Negergids en vijf ongewapende Neger-

soldaten ging hij weg; op zijne ondervin-

ding steunende, hoopte hij dat de Negers

onderscheid zouden weten te maken tusschen

den vreedzamen reiziger en het „Turksche

onderdrukkings-gespuis." Ondanks de waar-

schuwingen van den kapitein van de stoom-

boot waarop hij zich bevond en van den

kommandant der bezetting van Mesjra el Rek,

aanvaardde Schuver den tocht en in het twee

dagreizen verwijderde dorp Tek, waar hij bij

het dorpshoofd vertoefde, werd hij door Dinka,

die de partij van den Mahdi toegedaan waren,

vermoord, waarschijnlijk op den 2i sten Augustus

1883. Ook zijn metgezellen werden gedood;

alleen de tolk wist te ontkomen en deze bracht

de tijding over.

Schuver bezat in hooge mate de gave van

aanschouwelijke voorstelling, en door de telkens

te voorschijn tredende spranken van humor

gelukte het hem aan zijne beschrijvingen een

ongewone aantrekkelijkheid bij te zetten,

waartoe niet weinig bijdroeg de rijke stof

voor vergelijkingen, die hem zijn veeljarige

reizen in Europa en het Oosten verschaft

hadden. Geografische waarde met onderhou-

dendheid, deze beide heeft Schuver weten te

vereenigen in zijne reisbeschrijvingen. Meestal

treft men ze afzonderlijk aan ; en soms geen

van beide.

Zuidelijk van het gebied der Dinka en Bari,

en hoe zij verder heeten, wonen de Niam Niam

en Bongo, op de grens van de zone der

Bantoe-negers. Sandeh noemen de Niam Niam
zich. Hun gebied ligt voor een deel in den

Kongo-staat; over een grooten afstand is de

Oeëlle-Oebangi de zuidgrens van hun land.

Kenners beweren dat het al ler-onzekerste dat

Afrika oplevert, de herkomst, de ethnografische

positie der Niam Niam is
;
Negers zijn zij niet

en dat blijkt reeds uit de kleur van hun huid,

die naar het roode trekt, en uit hunne gelaats-

trekken. Door een nogal hooge gestalte, een

lichtere huidkleur, hunne voorliefde voor de jacht

en hun smaak voor vleesch onderscheiden zij

zich zoowel van de Bantoe als van de Nijl-

volken. De zuivere Niam Niam zijn maar

Weinig talrijk in hun land ; de onvervalschte

wonen in het westen en daar zal misschien de

intrek in het tegenwoordig gebied begonnen zijn;

hier is het volk ook nog het meest aaneen-

gesloten, minder verdeeld in kleine groepen,

zooals in het oosten, waar de Makaraka, de

oostelijkste voorposten van den geheelen

stam, door hun zin voor de jacht aan de

zuivere Niam Niam herinneren. Ook de reeds

genoemde, aan den Nijl beneden Doefile

wonende Madi worden door sommigen tot de

Niam Niam gerekend ; en menigeen heeft aan

eene verwantschap met de Foelbe gedacht,

maar daaromtrent is met zekerheid niets te

zeggen. Aan den omtrek van het gebied der

Niam Niam wonen gemengde volken, waar-

toe de Bongo in het oosten, de Kredj in het

noorden en de Mangbattoe in het zuiden ge-

rekend dienen te worden
;

zij alle hebben

eenige kenmerken met de Niam Niam gemeen,,

namelijk een hooge gestalte (tot één meter

tachtig), sterke beharing, breed hoofd, groote,.

amandelvormige oogen, waaruit evenzeer open-

hartigheid en een vastberaden aard als woest-

heid spreekt, dikke wenkbrauwen, sterke spier-

ontwikkeling en opvallende lengte van het

bovenlichaam. De Niam Niam tatoeëeren zich

veel, bepaaldelijk het aangezicht en het lichaam

boven den navel, kleuren zich met zwarte verf

en vijlen de tanden spits toe. Verder dragen

de Bongo groote, taps toeloopende houten

pinnen in de doorboorde onderlip, wat een

kenteeken van den stam is ; de opening,

eerst klein, wordt allengs wijder gemaakt
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gestoken,

op meer

van hun

zijn. Hier

gewoonte

Man der Niam Niam.

door er een steeds dikkeren houten klos in te

wringen. Ook de neusvleugels, het neusschot,

de oorranden en de oorlellen, de mondhoeken

en de bovenlip worden door-

boord, en in de openingen kope-

ren ringen, staafjes, pinnen, spij-

kers, haakjes, strootjes of beentjes

Er zijn vrouwen die

dan honderd plaatsen

lichaam geperforeerd

ontmoeten wij dus de

in haar volle kracht,

die bij ons nog flauwtjes waar te

nemen is, maar die men ongaarne

geheel prijs geeft, misschien uit

eerbied voor dit bewijs van onze

afkomst. Het hoofdhaar wordt

door de Niam Niam in vlechtjes

gevlochten die de eigenaar soms

door een hoepeltje uitstaande

houdt, waardoor hij met een

stralenkrans om het hoofd schijnt

rond te loopen. Ook de Sjiloek

doen aldus, zooals uit de af-

beelding op bladz. 139 blijkt.

De Bongo bekleeden zich met

vellen en laten van achteren een stuk behaarde

huid of een staart van het middel naar beneden

hangen, door welk sieraad zij bij de om-
wonende stammen voor staartmenschen door-

gaan. Veelal dragen zij vierkante strooien

mutsen, en ringen om armen, hals en beenen.

Dezelfde Bongo-vrouwen die zich zoo over-

vloediglijk opsieren, versmaden zoo goed als

alle bekleeding van huiden of doek, en halen

iederen ochtend een nieuw kostuum uit het

bosch : eenige bladeren of een bundel gras,

die van voren en van achteren aan het len-

denkoord bevestigd wordt.

Niet alleen lichamelijk, maar ook in ont-

wikkeling van het verstand staan deze licht-

kleurige volken van den boven-Nijl hooger

dan hunne buren. Als soldaten zijn zij voor-

treffelijk en nauwgezet voeren zij de bevelen

uit
;

zij doen niet alleen hun plicht maar denken

er ook bij ; de geweren houden zij in orde en

poetsen ze zorgvuldig. De Bongo zijn behendig

en tot bijna ieder soort werk geschikt
;
bij den

landbouw geven zij blijk van veel takt.

De huizen zijn gebouwd in den kegelstijl,

met allerlei afwijkingen, en doen de makers

kennen als bekwame bouwmeesters; dit valt

vooral op wanneer men deze woningen ver-

gelijkt met de armelijke hutten der door hen

Mannen en vrouw der Fadjelloe.
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onderworpen Negers. Trekt men het Makaraka-

gebied naar het zuiden door, dan zal men
bij de Fadjelloe hutten vinden die, klein en

armoedig als zij er uitzien, ongunstig afsteken

bij de ruime woningen hunner noordelijke

buren.

De landbouw is hier het hoofdbedrijf, het

fokken van geiten, schapen, kippen en enkele

runderen is bijzaak. En het land is deze voor-

keur waard, want streken vruchtbaarder en

rijker aan allerlei gewassen vindt men niet in

Afrika. Wat in het gebied van den Nijl groeit

komt ook hier voor. Maar vergeleken bij de

verscheidenheid in de manier waarop de

Mangbattoe den grond tot produktie weten te

brengen, is de landbouw der Niam Niam nogal

eenzijdig. Tegenover de Bongo doen de Niam

Niam zich voor als groote, maar trage en

onverschillige grondbezitters naast een ijverig

boerenvolk. Op het land werken doen zijzelve

heel weinig. Van de drie bergplaatsen voor

koren die men gewoonlijk bij ieder huis vin-

den kan, zijn er twee bestemd voor het graan

dat de meelkost leveren moet, de derde voor

het gemoute graan, dat tot de bereiding van

het bier bestemd is ; de Niam Niam zijn sterke

bierdrinkers, evenals zij de grootste rookers

en de aanzienlijkste tabaksplanters van oost-

Afrika zijn. Er is geen hut zonder een tabaks-

veld
;

zij rooken uit korte aarden pijpjes. De
Bongo bereiden de tabak, met koemest ge-

mengd, tot steenharde koeken, die later in

stukjes geslagen en fijngewreven worden tus-

schen steenen ; deze tabak is zoo zwaar dat

een gewone rooker ze alleen met een lichtere

soort vermengd genieten kan.

De veeteelt houdt ten westen van den Nijl

bijna plotseling op ; de Djoer zijn de laatste

groote veefokkers; vele Niam Niam kennen

runderen en geiten inderdaad alleen van hooren

zeggen. Maar des te beter kenners zijn zij van

honden, des te grooter liefhebbers van vette

honden vooral, die zij met smaak verorberen.

Het ontbreken van talrijke kudden heeft ook

zijn goeden kant gehad, want hierdoor misten

deze landbouwers eene groote aantrekkelijkheid

voor de Nubische roovers, die elders het land

onveilig maakten. De Bongo, die na de Sjiloek

en de Dinka aan de beurt kwamen, hadden

daarenboven het voorrecht zich gemakkelijk

te kunnen verplaatsen, want de manier waarop

de akkerbouw hier gedreven wordt, veroor-

loofde hen een door de slavenjagers bedreigde

plek te verlaten en elders, op een veiliger

plaats, den grond te gaan ontginnen. Een deel

van de Bongo heeft zich, door emigratie op

groote schaal, aan de slavernij weten te ont-

trekken ; een ander deel heeft zich noordwaarts

onder de Dinka begeven ; en weder een andere

groep heeft zich zuidwaarts naar de grenzen

der Niam Niam teruggetrokken, waar het in

een weinig toegankelijk bergterrein bescher-

ming vond tegen de indringers van Khartoem.

De Bongo maken voortreffelijk ijzerwerk;

de ringen waarvan zij er soms van twintig tot

dertig, als sieraad en om slagen te pareeren, aan

eenen arm dragen, zijn fraai afgewerkt en schoon

van vorm. Hunne speren hebben afschuwelijke



ETHIOPISCHE VOLKEN. 145

weerhaken, terwijl de geheel ijzeren lansen

der Niam Niam met een enkele punt, aan

de veel eenvoudiger produkten van de ijzer-

industrie der Zoeloe herinneren. Voorts heb-

ben de Niam Niam groote en dikke koperen

lansen, waarvan het blad door middel van een

zijdelingschen ring aan de schacht bevestigd is.

De wapens, die nergens zoo goed afgewerkt aan-

getroffen worden als hier, zijn de werpmessen

of, zooals men in oostelijk Soedan zegt,

trombadsj, die plaatselijk in centraal-Afrika

gebruikt worden ; die ijzeren messen hebben een

of meer scherp geslepen uitsteeksels, vertakkin-

gen, wonderlijk gekromd, maar alle in hetzelfde

platte vlak gelegen
;

zij worden in horizontale

richting geworpen, draaien onderweg rond en,

indien zij hun doel bereiken, verwonden zij

allicht met een der snijdende vlakken. Waar-

schijnlijk zijn deze wapens vroeger in gelijken

of ongeveer gelijken vorm van hout gemaakt;

dit komt meer voor. Van een houttijdperk

kan men in Afrika misschien beter spreken

dan van een steenperiode. Wat voor deze

onderstelling spreekt, is het feit dat trombadsj

eigenlijk de naam is van een nog bij de

Niam Niam gebruikelijk werphout, een soort

boemerang waarmede zij hazen en gevogelte

dood werpen. En veel noordelijker, bij de

Tibesti, die ten zuiden van Tripoli wonen, is

het houten werpmes zoowel bij volwassenen

als bij kinderen in gebruik.

Het lag voor de hand, dat

men er toe kwam zulk een

houten jachtgereedschap

in ijzer na te maken, ten

gebruike in den oorlog.

Het zou echter onjuist zijn

te beweren, dat het als

zoodanig veel gebruikt

wordt. Het ijzer is te kost-

baar in Afrika om het weg
te werpen en de zorg waar-

mede greep en kling vaak

bewerkt zijn, wijst er op,

dat men het wapen, dat

oorspronkelijk een werp-

mes was, meer als slag-

wapen en als statie-wapen

is gaan gebruiken
; ja het

kan ook in sommige ge-

mes of als bijl dienst doen, bij het open

kappen van een pad in het bosch, het hakken

van hout, en zoo voort. En dan laat het zich

denken dat de vorm zich gewijzigd heeft vol-

gens het doel; werkelijk is deze transforma-

tie van werpmes in praktisch gereedschap

aanwezig en vooral uit het Kongo-land zijn

een aantal van deze ontaarde werpmessen

bekend. Men kan er zeker van zijn dat

deze centraal-Afrikaansche werpmessen tegen-

woordig en gros gemaakt en en détail

aan de liefhebbers verkocht worden. Er

zijn alweder ettelijke jaren verloopen sedert

bekend werd, dat er van het Afrikaansche

ijzerwerk zooveel in Europa gemaakt wordt

en dat er van de beroemde scherprechters-

zwaarden van Bangala een fabriek is in . . .

Liverpool. Intusschen zal deze industrie zich

nog wel uitgebreid hebben. Want wij gaan

immers steeds vooruit? In Afrika zelf zijn er

ook al kuriositeiten-fabrieken en den on-

ervaren reizigers wordt van allerlei met ver-

keerde herkomst-opgaaf verkocht. Twee Haussa

zijn eens beluisterd, toen zij met genoegen

over den blanke uit het Duitsche protektoraat

spraken, die bepaald voorwerpen van de Mossi

wilde hebben en dien zij allerhande dingen

van elders voor grof geld hadden overgedaan.

Zeer eigenaardig zijn de gevlochten schilden

der Niam Niam, met figuren die men al

vallen als kap- Niam Ni am in hun dorp
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vlechtende er in werkt; en ook in het hout-

snijwerk brengen zij bezienswaardige dingen

voort, zitbankjes, lepels, de halzen van harp-

vormige tokkel-instrumenten en menschen-

figuurtjes. Bij de Bongo is het maken van

beeldjes een manie geworden en in hunne

dorpen, aan deuren en op de graven ziet

men er vele
;

zij hebben zelfs hunne Sieges-

allee, aan den ingang van de palissade die

het dorp afsluit, poppen die verdienstelijke

personen voorstellen en te hunner nagedach-

tenis daar geplaatst zijn.

Men moet niet al te geleerd over deze

dingen praten, niet al te diepzinnig beoor-

deelen het doen van deze groote kinderen.

Wanneer zulk een man, aan niets denkende,

neerzit en zijn oog toevallig een knoestigen

boomtak ontdekt, zonderling gegroeid en on-

geveer er uitziende als een menschelijk gelaat,

dan amuseert 't hem de natuur wat te helpen

en met een mes oogen, mond en neus bij te

werken. Het ding ziet er ten slotte zoo

grappig uit dat hij het behouden wil en mede-

neemt naar zijn hut, waar 't hem dagelijks

tegengrijnst en zijne vijanden verschrikken zal,

vooral als hij de oogen rood verft en het

een klein spiegeltje in den buik zet. En de

pop die de eigenaar telkens ziet zonder aan

vereering, aanbidding of godsdienst te denken,

waarin hij hoogstens een geheimzinnige half

ondervonden, half gedachte goede of booze

kracht fantaseert, wordt zoodra de Europeaan

haar in handen heeft een afgodsbeeld, het

maken ervan de uiting van eene godsdienstige

behoefte.

Met de Mangbattoe staan de Niam Niam
in het maken van potten en van vlechtwerk

op dezelfde hoogte en klaarblijkelijk behooren

zij met deze tot een groep bekwame hand-

werkslieden, waarvan zij de oostelijkste uit-

loopers zijn.

Ook in hun familie-leven verschillen de

Bongo en de Niam Niam van hunne om-

geving; de kinderen slapen niet met de ouders

in dezelfde hut, maar in een afzonderlijke

;

zij hebben echter over meer ruimte te be-

schikken dan onze armen. Men huwt er niet

zoo vroeg als bij andere stammen, eerst op

15, 16 of I7jarigen leeftijd; er zijn meer

kinderen en men vindt veel kinderen een teeken

van geluk en van welvaart. Wil iemand trouwen,

dari wendt hij zich gewoonlijk tot den koning

of tot een der hoofden, die hem een vrouw

verschaft. Ondanks de onbeperkte veelwijverij

wordt aan de verplichtingen die het huwelijk

oplegt streng de hand gehouden. De vrouwen

der Niam Niam zijn volstrekt niet toeschiete-

lijk, maar er bestaat eene afzonderlijke klasse

van vrouwen, meestal kinderlooze weduwen
die zich des te vrijer gevoelen.

De Bongo begraven hunne lijken en plaatsen

deze in eene positie die het best te omschrij-

ven is met op de hurken zittend ; het ineen-

Toovenaar der Niam Niam
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gedoken lichaam wordt in een zak van aan

elkander genaaide huiden gebonden en in

een zeer diepe, van een nisvormig zijvertrek

voorzienen grafkelder gezet, zoodat, naar de

Islam voorschrijft, de in het graf geworpen

aarde het lijk van ter zijde en niet van boven

bedekt. De mannen worden met het aangezicht

naar het noorden, de vrouwen naar het zuiden

gewend begraven; en op het graf richt men
een grooten cylindervormigen steenheuvel op,

waarop een waterkruik geplaatst wordt. Het

kerkhof, dat altijd dicht bij de woningen ge-

legen is, kan men daarenboven herkennen

aan de houten palen, met in den vorm van

horens bijgesneden takken. De gebruiken der

Niam Niam zijn te dezen opzichte ongeveer

dezelfde
;

zij tooien het lijk als voor een feest,

balsemen het en begraven het zittende op

een stoel of liggend in een tot een kist uit-

geholden boomstam ; boven het graf wordt

een hut opgericht, Ten teeken van rouw

scheren zij zich het haar af.

Het menschen-eten is hier niet een alge-

meen gebruik ; er zijn reizigers die daarvan

niets bemerkten, maar dit is geen bewijs, want

dikwijls gebeuren die dingen alleen wanneer

men en familie is. Krijgsgevangenen, oude en

jonge, worden opgegeten en met hunne schedels

versiert men de palen die bij de huizen staan

;

verder eet men ook menschen op die plotse-

ling gestorven zijn en geen verwanten hebben

in het distrikt waar zij overleden.

Men kan de Niam Niam verdeelen in vrijen

of adellijken, de overheerschende klasse en

overheerschten of slaven. Meer dan honderd

sultans, vorsten of baronnen staan aan het

hoofd van even veel rijkjes ; maar enkele

beschikken echter over een groote strijdmacht

en heerschen over een uitgestrekt gebied. Bij

de Bongo is dat evenzoo. Heel anders dus

dan bij de Dinka waar de weerbare mannen
van een aantal distrikten zich zoo noodig

vereenigen tot een imponeerende krijgsmacht.

Mangbattoe-land ligt ten zuiden van het

gebied der Niam Niam, tusschen 3 en 4
0
noor-

derbreedte in het bovengebied van de naar

het westen stroomende Oeëlle. Het heeft vele

natuurlijke voordeden, o.a. een vruchtbaren

bodem, die voldoende besproeid wordt om
landbouw en veeteelt goed te doen slagen, en

het had een gunstige ligging niet te dicht bij

de woonplaatsen der slavenjagers ; maar ten

laatste zijn deze ook tot hier doorgedrongen.

Op de kaart loopt het gebied der Niam Niam
en dat der Mangbattoe geleidelijk ineen,

maar in werkelijkheid zijn beide gescheiden

door een boschstreek die men in niet minder

dan twee dagen kan dóórtrekken. Het land,

een golvend en heuvelachtig hoogland, ligt

800 tot 900 meter boven zee ; van het bosch

dat daarop groeit is veel hout uitgehakt, ten

behoeve van den akkerbouw, maar niettemin

bleven er nog boomen over van verbazenden

omvang en hoogte, reuzen die nergens in het

Nijlgebied overtroffen worden. Onder het be-

schuttende dak van deze boomen slaat weder

een andere plantengroei op en in dit dichte

bosch leven olifanten, buffels, wilde zwijnen

en antilopen, altegader dieren die kunnen be-

wijzen dat de Mangbattoe niet door gebrek

aan vleesch menscheneters geworden zijn. Men
heeft hen langen tijd voor de ergste menschen-

eters van Afrika gehouden, maar sedert hebben

zij hun gelijken gevonden aan den middenloop

van den Kongo en zijne zijtakken. Het is een

lichtkleurig volk, volgens sommigen lichter

dan de meeste andere Afrikaansche volken,

en met Semitische gelaatsuitdrukking; in hunne

taal ontmoet men vele noordoost-Afrikaansche

woorden. Een aantal Mangbattoe hebben licht-

gekleurd haar, van een grauwe henneptint,

Mangbattoe-vrouw.
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wollig als Negerhaar ; en deze haarkleur komt

steeds voor bij personen die mede een bijzon-

der licht gekleurde huid en een zwak uiterlijk

hebben ; voor een ziekelijke afwijking is

echter het percentage dat met deze kenmerken

behept is te groot.

Zij bereiden hunne kleeding uit den bast van

een vijgenboom" en verven haar rood ; het

lichaam wordt beschilderd en getatoeëerd.

De vrouwen dragen meestal niet anders dan

een boomblad, of een schortje van boombast,

tooien het haar met kammen en naalden en

beide geslachten maken van hun eigen en

van vreemd haar groote cylindervormige

chignons. Hunne woningen zijn rechthoekig,

beter dan die van de Niam Niam en aanzien-

lijk grooter. Voornamelijk maïs wordt op de

velden verbouwd. Ook de Mangbattoe hebben

groote handigheid in het maken en versieren

van hun huisraad, rustbanken, zetels, eetbakken,

schotels en draagmanden, bijlen en houweelen,

en booten van twaalf meter lengte, waarmede
zij zelfs paarden en runderen vervoeren. Ron-

de potten maken zij zonder draaischijf en in

het smeden van wapens en sieraden zijn zij

ervaren ; hunne wapens zijn schilden, speren,

bogen en pijlen ; maar het werpmes der Niam
Niam kennen of gebruiken zij niet. Over den

Mangbattoe-koning Moensa hadden wij reeds

gelegenheid in den aanvang te spreken ; hij

had een hut als een paleis zoo groot, een

gebouw waarover de reizigers de handen in

elkander sloegen. Moensa is lang dood en

zijn paleis is lang ingevallen; en de Mang-

battoe die, ondanks hunne vreemde hebbelijk-

heden, evenals de Niam Niam een heel eind

boven hunne omgeving stonden, hebben veel

van hun oorspronkelijks ingeboet.

De Sahara is ongetwijfeld reeds in den

vroegsten tijd door menschen bewoond ge-

weest; men heeft op vele plaatsen vuursteenen

en potscherven gevonden die deze meening

verdedigen. Het schijnt dat in noord-Afrika

het klimaat in den loop der tijden zich niet

onbelangrijk gewijzigd heeft. In streken van

de noordelijke Sahara die thans geen enkelen

mensch herbergen, heeft men ruïnen van oude

Romeinsche steden gevonden, begraafplaatsen,

straten, aquaducten en talrijke opschriften, die

van een tamelijk hooge beschaving in den

Romeinschen tijd vertellen. Dammen in thans

verdroogde waterloopen en in dalen die een-

maal het beekwater afvoerden, doen denken

aan voormalige bevloeiingswerken. En de

blikscmsintels die bij menigte in de thans aan

onweders zeer arme Libische woestijn zijn

gevonden, doen onderstellen dat eertijds de

onweders ginds veelvuldiger waren en dat de

vochtigheid er grooter was. In de bergen van

het noorderdeel der woestijn zijn oude rots-

teekeningen gevonden, die ongetwijfeld koeien,

buffels en struisvogels voorstellen ; van olifan-

ten op de kust van Marokko wordt in de

oudheid gewag gemaakt en deze dikhuiden

werden door Hasdrubal en Pompejus gejaagd;

thans zijn zij uit deze noordelijke streek heele-

maal verdwenen. Men kan den achteruitgang

van het noord-Afrikaansche klimaat verklaren

door de uitdroging, te wijten aan de ontwou-

ding en aan de verwaarloozing der in de

oudheid en nog in den bloeitijd van de

Mohammedaansche rijken prachtig onderhouden

bevloeiingswerken.

Sedert het ijstijdperk is de vochtigheid allengs

verminderd en zoover de overleveringen reiken,

hooren wij, dat ook in den ouden tijd — die

waar zooeven van de ijsperiode sprake was

betrekkelijk dan weer heel nieuw is — het heele

Oosten, en bepaaldelijk noord-Afrika, aan

watergebrek heeft geleden, zoodat alleen door

doelmatige drenking van het land te bereiken

was hetgeen de Romeinen hier en daar tot in

de woestijn tot stand brachten. Intusschen is

men vrij algemeen van gevoelen, dat, al kan

plaatselijk de toestand in een voor onze waar-

neming bereikbaren tijd anders geweest zijn

dan hij nu is, de Sahara als geheel genomen
er sedert eeuwen en eeuwen ongeveer eender

uitziet; om het landschap te maken tot het-

geen het thans is, de verwering en uitspoeling

die men heden ten dage waarneemt te doen

worden, tot dat langzame proces is een ver-

bazend lange tijd noodig ; en de eigenaardige

woestijn-flora en fauna, in hun zeer scherp

geteekend karakter doen ons verstaan, dat

hier reeds lang de levens-omstandigheden, de

voorwaarden voor het bestaan dezelfde moeten

geweest zijn. En als het land en de dieren

en de planten al duizenden van jaren dezelfde

zijn gebleven, dan zal hel leven der volken

in de Sahara ook weinig veranderd zijn. De
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samenstelling der woestijn-bevolking was in

den tijd toen de oudste tot ons gekomen be-

richten geschreden werden, geheel gelijk aan

de tegenwoordige. In noord-Afrika, van Kyrene

tot aan de zuilen van Herkules, woonden stam-

men die met verschilende namen
genoemd werden, maar die niet

tot de Negers behoorden ; voor

de Romeinen waren het „bar-

baren" en deze titel is voor de

Arabische veroveraars behou-

den ; sedert heeten de Libische

volken Berber, of met een

Arabisch woord, dat stammen,

bepaaldelijk nomaden-stammen,

beteekent, Oabaïl, enkelvoud

Qabile, waarvan het Fransche

Kabyles afkomstig is. De Hol-

landschc uitspraak met ij is

tamelijk juist.

Ten noorden van de woestijn

en voor een deel daarin wonen

de Berber, ten zuiden van de

woestijn en voor een deel daarin

de Negers. Het eigenlijke woes-

tijnvolk is een gemengd ras

tusschen Berber en Negers in

;

nu eens had het Berber-element

de overhand, dan het andere,

evenals in de geschiedenis van

de woestijn de grenzen tusschen

de heerschappij der Berber en

der Negers telkens verlegd

werden. Den eenen keer kwamen
de volken uit het noorden zich

bemoeien met Soedan, den

anderen trok een ondernemend

Negerhoofd tot ver in de

woestijn, zelfs tot Fezzan; ge-

durende de geheele dertiende

en de eerste helft der veertiende

eeuw waren de sultans van

Bornoe de heeren van Fezzan.

Dat de Negerslaven die sedert

eeuwen de woestijn dóórtrokken,

daar wel eenige sporen hebben

achtergelaten is niet te verwon-

deren, en de vermenging met Negerbloed, die

zoovele bewoners der oasen te zien geven, wordt
door deze aanraking fluks verklaard. Het aantal

slaven dat uit Soedan naar het noorden ver-

voerd werd, moet vroeger zeer aanzienlijk ge-

weest zijn; omstreeks 1850 passeerden door
Ghat, op de uiterste zuidwestelijke, onzekere

woestijn-grens van Tripoli, jaarlijks drie- tot

vierduizend slaven, en over Fezzan weinig-

Meisje uit de Sahara, van gemengd Berber- en Neger-ras.

minder. Velen bleven bij de bewoners der

Sahara hangen ; zoodoende is er in Ghadames
een mengras ontstaan, in Derdj, even ten oosten

daarvan op den weg naar Tripoli, hebben de
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Berber-meisje.

Berber niet de gelaatstrekken, maar bijna de

kleur der Negers; in Ghat zijn de lichtkleurige

Berber tegenwoordig veel minder talrijk dan

de donkere kleurlingen, en ook in de oasen

aan den grooten karavaan-weg van Fezzan

naar Egypte komt het Negertype sterk uit.

In Fezzan moet zulk een heelemaal niet te

ontleden mengsel wonen, dat Nachtigal be-

weerde geen enkel individu te kunnen thuis-

brengen, daar de bewoner van Fezzan op al

deze stamtypen een beetje gelijkt maar op

geen enkel heelemaal. Zoodat men uit de

Negertrekken van een deel der woestijnbe-

volking niet behoeft te besluiten tot het be-

staan van een oud, zelfstandig Sahara-volk.

Wanneer men de invloed der Puniërs, der

Romeinen en Vandalen, die noch blijvend

noch — in de woestijn — vèr strekkend was,

buiten rekening laat, dan heeft alleen de

aanraking met de Arabieren gedurende de

middeleeuwen vreemde elementen gebracht

onder dit deel der noord-

Afrikaansche bevolking ; min-

der dan in lichamelijke ken-

teekenen is deze invloed

zichtbaar geworden in de

manier van leven der Sahara-

stammen. In Fezzan valt een

geringe vermenging met Tur-

ken waar te nemen En wat
eindelijk de Foelbe aangaat

— het is niet onmogelijk dat

zij eenmaal een gedeelte van

het westen der woestijn be-

woonden, wanneer men hen

althans niet als een eenig-s-

zins gewijzigden tak der Ber-

ber heeft te beschouwen
;
bij

eene bespreking van de Sa-

hara-bewoners van onzen tijd

blijven zij buiten staan.

In twee hoofdgroepen ver-

deelt men de woestijnbewo-

ners, Toeareg en Tibboe of

Teda. De eersten staan zoo

dicht bij de Berber dat zij

van dezen nauwelijks te

scheiden zijn, maar ook de

Tibboe zijn niet bijzonder Ne-

gerachtig, alhoewel zij meer

Neoferbloed in de? aderen hebben dan hunneo ...

westelijke buren. De Toeareg wonen ten westen

van een lijn die Moersoek met de noordpunt van

het Tsad-meer verbindt ; zuidwaarts reiken zij

thans ongeveer net zoo ver als de woestijn

volgt dat zij ook aan den

Timboektoe nog vóórkomen

;

in Timboektoe zelf hebben zij invloed en

de oevers van den Senegal maken zij onvei-

lig; in de westelijke Sahara zijn zij sterk

vermengd met Arabieren, zoodat Gerland dit

gedeelte op zijne volkenkaart van Afrika met

de dwarsstrepen teekent, die Arabieren op

een onderlaag van Berber beduiden; maar

aan de zeekust zijn de echte Toeareg weder

in de meerderheid. De Tibboe zijn hoofd-

zakelijk ten zuidoosten van Moersoek tot aan

de grenzen van Soedan te vinden, en tot in

Soedan, aan het Tsad-meer; zij zijn de heer-

schers in Borkoe en Tibesti, echte woestijn-

landen. Hoever zij oostelijk gaan is niet te

waaruit

Niger beneden

zelve,
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zeggen. Beide groepen hebben vele karakter-

trekken, maar ook menige fysieke eigenaardig-

heid gemeen, en het onderscheid tusschen

nomaden en oasenbewoners van de Sahara is

grooter dan tusschen Toeareg en Tibboe.

Evenals de planten en de dieren, zoo moet

ook de mensch in de Sahara zich schikken

naar en geschikt worden voor het klimaat,

den rotsigen of den zandigen bodem, het

gebrek aan water, de groote afstanden van

de eene oase naar de andere, van deze bron

naar gindsche. Dit is de aanpassing van den

mensch aan de geografische gesteldheid zijner

woonplaats en den woestijnbewoners is het

aan te zien, dat zij zich naar deze omgeving

hebben moeten voegen. Het uiterst drogeO fc>

klimaat der woestijn, met zijn gloeiend heete

dagen en koele nachten, verschilt grootelijks

van het klimaat van de Senegal- en boven-

Nijllanden. Het gedoogt den mensch veel grooter

lichamelijke inspanning, wat niet zonder betee-

kenis is wanneer groote, waterlooze streken

doortrokken en in het algemeen groote afstan-

den moeten afgelegd worden. Daar tegenover

staat dat de sterke verdamping de behoefte

aan water zeer voelbaar maakt, niet alleen

bij blanken maar ook bij de inlanders, en

wanneer niet aan deze behoefte voldaan wordt

dan volgt er uitputting en de dood. Enkele

woestijnbewoners schijnen een groot aanpas-

sings-vermogen te bezitten en dagen zonder

water te kunnen marcheeren ; wat voor een

deel wel te danken zal zijn aan het weinige

voedsel dat zij gebruiken.

Alle deskundigen bevestigen dat de droge en

heete, van het zonlicht doortintelde woestijnlucht

arm aan bakteriën is; de werkelijk droge streken

blijven van koortsen vrij ; maar des te heviger

treden deze op in de oasen, zelfs in de kleinste,

en ook de Toeareg zijn daaraan onderhevig

wanneer zij naar de vochtige grensstreken van

de Sahara reizen, en naar Senegambië. Moer-
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soek, Siwah, Qoeargla, behooren tot de onge-

zondste plaatsen van Afrika.

Het is nog niet voldoende onderzocht in

hoeverre het veelvuldig vóórkomen van zeer

donker, met Negerbloed sterk gemengd volk

in vele oasen verband houdt met het groote

weerstandsvermogen dat Negers en Neger-

achtigen tegenover de koorts blijken te be-

zitten. De woestijnbewoners die hoofdzakelijk

de droge streken bereizen en de oasen alleen

bezoeken met het doel er te handelen of te

rooven, zijn meestal niet zeer donker van

kleur en weerspreken dus de bewering,

dat de Afrikaansche hitte den mensch

als een biefstuk bruin bakt. Ook de Tibboe

zijn gewoonlijk bronskleurig, hoogstens van

een rood-koperkleur.

De woestijnmensch pleegt zorgvuldig zijn

hoofd te bedekken en in te pakken en zijn

aangezicht te sluieren. Eerst in de tweede

plaatst heeft deze gewoonte iets met de natio-

naliteit en met den godsdienst te maken ; in

de eerste beoogt zij het hoofd te beschutten

tegen direkte inwerking van de zon op het

hoofd, tegen te groote uitdroging van het

gezicht, bepaaldelijk van den mond en tegen

den blakerenden invloed van het licht, ook

van het door den grond weerkaatste. In het

westen blijkt deze omhulling uitsluitend een

voorzorg te zijn, daar zij in de tenten afgelegd

wordt. Niettemin komen oogziekten veel voor

en de groote afwisseling van dag en nacht, ja

zelfs van zon en schaduw vordert ook van de

inlanders meer offers dan men gewoonlijk wel

meent. Zoowel Toeareg als Tibboe worden

beschreven als magere, taaie mannen; trouwens

een vette woestijnbewoner laat zich moeilijk

denken ; maar komt men dan uit de woestijn

in Soedan, dan vallen den reiziger dadelijk

talrijke plompe, tot vetvorming neigende ge-

stalten op
;
gewoonlijk zijn de Sahara-menschcn

even droog als de bodem die hen draagt. De
vrouwen maken hierop eene uitzondering, maar

zij leiden ook een heel ander leven en boven-

dien is in het westen der woestijn een zekere

rondheid een van de gezochte bekoorlijkheden

der vrouw, die door een rijkelijk gebruik van

boter en melk aangekweekt wordt. Onder de

Toeareg komen nogal eens honderdjarigen

voor, en van oude menschen hoort men in

de woestijnberichten nogal vaak ; maar het

zou onvoorzichtig zijn daaruit op te maken
dat het voor iedereen gezond zwerven is

ginds.

Het verschil tusschen de nomaden, de zwer-

vende bevolking, en de gezeten oasen-bewoners

komt in de Sahara overal goed te voorschijn.

Hier zoo min als elders is het zwerven een

ethnografisch kenmerk, maar eerder een gevolg

van bodem en klimaat ; welke invloed het

bijster eenvoudige nomaden-leven gehad heeft

op de verstandelijke ontwikkeling der Sahara-

bewoners is moeilijk met enkele woorden te

zeggen ; het heeft de zintuigen gescherpt, het

waarnemings- en opmerkingsvermogen doen

groeien, en op den mensch als met verstand

begaafd wezen geen nadeeligen invloed ge-

oefend. Geen enkele woestijnreiziger heeft

over de Toeareg en de Tibboe gesproken als

over menschen met beperkte vermogens. Aan
de diplomatie der Toeareg hebben de Fran-

schen af en toe een puntje kunnen zuigen.

Ook de Tibboe moeten een begaafd volk zijn,

dat onder weinig afwisselende levens-omstan-

digheden zijne talenten niet in den zandigen

woestijngrond heeft begraven ; een volk met

een stalen karakter, en een helder oordeel en,

in de tweede plaats, scherp waarnemend en

inventief.

Hoewel het niet heelemaal ondenkbaar is

dat nomaden een staat vormen, toonen zich

de Toeareg en de andere Sahara-bewoners in

dit opzicht niet van hunnen sterksten kant

;

met de staten van Soedan hebben zij maar

uiterst weinig overeenkomst, staan daarbij zeer

ten achteren. Ook tot aansluiting bij een

bestaanden, en goed gevestigden Christelijken

of Mohammedaanschen staat, bezit deze Afri-

kaansche zwerver al even weinig lust als de

Chemineau van Richepin. Een Berber-hoofd

vertelde, dat de eenige aanraking die zijn

stam eens had met de regeering van Marokko

bestaan had in het overvallen van een door

die regeering tot het innen van belasting

afgezonden expeditie. Zoo overschrijden ook

voordurend nomadengroepen uit de Fransche

invloedsfeer de Tripolitaansche en Marok-

kaansche grenzen, en omgekeerd. De geringste

beperking van vrijheid schrijnt hen.

Ah ! vous ne savez pas, vous autres, ce que c'est.

Ne point passer demain oü ce soir on passait

!
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Piquer droit devant soi, seul, libre, a 1'aventure 1...

Sans gïte la plupart du temps, et sans pature 1

Mais le gïte est d'autant plus doux qu'on n'en

fa pas,

Et plus apre est la faim, meilleur est le repas.

C'est sous le vent qui cingle ou le soleil qui tape

Qu'il faut avoir marché pour bien goüter 1'étape.

De Toeareg zijn gesplitst in groepen en

dan weder in stammen, die maar zeer los

samenhangen en de Belgische wapenspreuk

niet tot de hunne maken ; de Tibboe zijn al

even weinig georganiseerd ; alleen bij roof-

tochten begint er een zekere gemeen-

schapszin te spreken ; maar zoo iets als

nationaliteitsgevoel kennen zij niet. Dit

is ook zoo in het uiterste westen van de

Sahara, en aan den anderen kant tegen

Egypte aan De nomaden-stammen in de

woestijn hebben 't door hunne rooftochten

de gezeten oasen-bewoners lastig gemaakt,

maar ook de bevolking der grensstaten

en de Franschen. Menige Fransche expe-

ditie is overvallen alleen uit roofzucht,

maar vaak was ook de beweegreden tot

een vijandig optreden tegen zulk eene

expeditie, de vrees dat zij te kort zouden

gedaan worden in hunne vrijheid van

beweging. Enkele malen is gebrek de

aanleiding tot zulk een aanval ; de kudden

zijn doorgaans niet groot genoeg voor

de voeding en men moet dikwijls zijn

toevlucht nemen tot sprinkhanen, hage-

dissen en wat er eetbaars huist in de

termietenheuvels. Dit op roof uitgaan

zoo dikwijls de gelegenheid daartoe aan-

wezig en vaak wanneer iedere aanleiding

daartoe afwezig is, vormt het karakter

nu juist niet tot iets verhevens, en de

reizigers die de woestijn kennen, laken

het karakter van Toeareg en Tibboe even

sterk als zij hunne begaafdheid prijzen. De
Tibboe van Tibesti zijn uiterst slordig in de

keuze der middelen om hun doel te bereiken

;

dat doel — men ziet in welk een vreemde

omgeving zij verdwaald zijn — is voordeel.

Het gevoel komt bij hen achteraan of heele-

maal niet; men liegt, steelt en moordt uit

hebzucht. Heel wat expedities zijn uit dien

hoofde het kind van de rekening geworden.

Wij Hollanders denken daarbij aan freule Tinne!

En nu zijn er wel reizigers die zachter oor-

deelen en beweren dat de Toeareg, de goede,

wel degelijk onderscheid maken tusschen roof

en diefstal ; maar wie ginds reist kan niet

eerst de goeden en slechten sorteeren, en de

fijn onderscheiden roof en diefstal hebben voor

den benadeelde ongeveer hetzelfde resultaat.

De gezeten bewoners van de Sahara, die

aangewezen zijn op de putten en vruchtboo-

men der oasen, en hun voordeel zoeken te

doen met de dóórtrekkende karavanen, hebben
maar al te dikwijls te lijden onder de invallen

Vrouw der Toeareg.

der nomaden. Men zou meenen daar althans

rustig te kunnen wonen ! Geenszins ; menig

oase-mensch heeft een verdrag gesloten met
de roovers en hun een deel van den oogst

beloofd, mits zij dan verder wegbleven
; anderen

worden verplicht zout te maken, in plaats

dadels en graan te teelen, en dat zout tegen

levensmiddelen te ruilen bij de Toeareg. Een
ordelijke toestand kan men dat niet noemen,

want de noodzakelijkheid zich tegen deze altijd

dreigende aanvallen te verdedigen, beheerscht
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alles. Wij, die oogenblikkelijk bij den geringsten

en meestal zeer dragelijken last dien anderen

ons bezorgen, de politie waarschuwen of een

ingezonden stuk schrijven, kunnen ons derge-

lijke toestanden moeielijk voorstellen. Er komt

nog bij dat de oase-bewoners onder elkander

ook niet in vrede en eendracht leven, en de

oorzaak daarvan is voornamelijk de verdeeling

van het schaarsche water, dat menschen, dieren

en planten moet drenken, zoodat een derge-

lijke oase, hoe lief zij er ook van verre uitziet,

ook al niet de plaats is voor een rustigen

ouden dag. Er zijn menschen bij wie de ge-

dachte opkomt : maar waarom blijft men ginds

wonen ; waarom trekt men er niet uit ? Inder-

daad gebeurt dit; de oasen gaan achteruit,

een aantal putten wordt niet meer gebruikt,

de akkers die op eenigen afstand liggen

worden niet meer bebouwd.

De oasen liggen gewoonlijk op een inzin-

king van den bodem, waar het grondwater te

voorschijn komt en een laagje aarde zich kan

vormen. Tegen al te groote verdamping be-

schut, voedt het water den plantengroei en in

de schaduw der dadelpalmen gedijen de tro-

pische en sub-tropische kuituurgewassen zeer

goed. Het water is ook elders wel aanwezig

als men maar diep genoeg gaat ; de planten

die in de woestijn groeien, moeten door middel

van zeer lange wortels het water met moeite

opdiepen. In de Algiersche Sahara hebben

de Franschen door middel van artesische putten

aan verscheidene streken vruchtbare akkers

gegeven.

De zorg voor de wegen bestaat hoofdzakelijk

daarin, dat men de putten en de steenen weg-

wijzers goed in orde houdt. Men kan een drome-

daris huren en betaalt een franc voor tien

kilometer. Op de halten bij de oasen wordt

alles in geld betaald; ruilhandel bestaat niet.

Men houdt er boek, debiteert en crediteert,

schrijft wissels en orderbriefjes — liefelijk is

de oase van verre gezien, in werkelijkheid is

zij een ongenoegelijk oord.

Van de Afrikaansche staten die nog in wezen

zijn is Abessynië wel de oudste. Lang voor

den aanvang onzer tijdrekening bestond er al

een politiek verband tusschen dit land en

zuid-Arabië. De bewoners naderen het meest

de Semiten en bepaaldelijk de Arabieren. De

oude sagen gaan terug tot de tijden van Cham
en gewagen van koning Salomo en de

Koningin van Saba. Over en weer is er volk ge-

trokken uit Abessynië naar Arabië en omge-

keerd. Het Christendom is er in de vierde

eeuw gekomen en de Islam heeft in de i6de

het Abessynische Christendom van de buiten-

wereld afgesloten. Een poging van de Jezuïten

in het begin der eeuw, om ginds vasten

voet te krijgen had geen duurzaam resultaat.

Abessyniscli meisje.

Na een verblijf van zes jaren werden de

katholieke priesters verjaagd en sedert dien

tijd is de Abessynische kerk, die nog het

meest met de Russisch-Grieksche overeen-

komt, vrij gebleven van vreemden invloed.

Uit het laatste vierendeel der iyde eeuw valt

de aanraking te vermelden van de Hollanders en

de Abessyniërs. Tot voor betrekkelijk korten

tijd hingen er te Gondar, dat lange jaren de
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hoofdstad des lands was — en misschien

hangen zij daar nog, wanneer de kerk bij de

verwoesting van 1888 gespaard is — in de

kerk der Drieëenheid gegoten klokken door

de O. I. Compagnie hierheen gezonden; een

paar eeuwen lang zijn deze klokken geluid en

zochten de metalen tonen hun weg door de te

kleine galmgaten en door de takken der boo-

raen in de buurt. Het was Johannes Alaf

Sagad van Abessynië die in 1673 een brief

zond aan den gouverneur-generaal Maetsuyker,

door tusschenkomst van den Armeniër Moerad.

Een kattebelletje kan men den brief niet noe-

men. Ziehier hoe de vertaling aanvangt

:

„Aanvang des briefs van den geëerden koning

en grooten machthebbende, die de nekken der

volkeren beheerscht, gesierd met dapperheid en

mannelijkheid en edelheid, bekend door

hoogheid van rang en streven, bezitter van

het groot en verheven rijk en de geachte en

beroemde heerschappij, de kracht der jakobie-

tische leer en den verdediger der messiaansche

religie, den Sultan Alaf Sagad, den zoon des

Sultans Alam Sagad — God make zijne dagen

lang en bekrachtige de beslissingen van zijne

oordeelen in de wereld ! Hij moge komen
tot den roem en de zuil van de christelijke

religie, het schild en den steun van de leer

van Jezus, die gekleed is met de stool Aarons

en onderscheiden door de bewijzen der evan-

geliën, die gesierd is met Gods genade, die

niet noodig heeft in zijne hooge plaats veel

kwistige beschrijvingen, die als door het

tooverwoord van den bezweerder het huis der

edelen helpt, den uitgezochte der makkers en

het steunsel der vrienden, den Capitein van

Batavia — God geve hem wijdte in hoop en

plaats en de Heer verheuge hem door het

rijk te schragen 1"

Is het vreemd, dat de gezant, die twee jaren

gereisd had van Abessynië naar Batavia, van

hier naar den Directeur der Compagnie te

Soeratta gezonden werd met een schrijven

waarin de volgende woorden vóórkomen :

,,Den Brief, die wij ontvangen hebben, is van

zoo wonderlijken Inhout, dat wij geen Antwoort

daarop weeten te passen" enz.?

Nu ter zake, zooals de briefschrijver verder

zegt. Hij verlangde „bondgenootschap en ver-

eeniging" met de Compagnie of met hare

bewindhebbers, en zond ten geschenke „vier

paarden en twee geschakeerde ezels van de

wilde ezels (zebra's) opdat dit moge zijn eene

aanleiding tot onderlinge vriendschap en ge-

negenheid." Het blijkt niet dat de brief beant-

woord is of dat tegengeschenken gezonden

zijn, maar waarschijnlijk is 't wel ; want toen

Moerad ten tweede male met een boodschap

kwam, vergezeld van vijf edele paarden, twin-

tig slaven en twee struisvogelen, toen werd

een zeer vriendelijke brief, waarvan afschrift

behouden is, met vele geschenken teruggezon-

den. Camphuys, de gouverneur-generaal, deed

in breedsprakigheid niet onder voor zijne

Afrikaansche vrienden, ja, de aanhef van den

brief dien hij 22 September 1691, dus twee

dagen voor hij zijne betrekking nederlegde, aan

den koning van Abessynië schreef, is nog wel iets

gezwollener. En ook hij komt, eindelijk, ter zake.

Over den ontvangen brief schrijft hij : „nadat wij

hem gelezen en van zijnen inhoud kennis geno-

men hadden en nadat de beteekenis ervan bestaan

en de zin ervan opgelost was, toen dankten

wij God den Verhevene openbaar en in 't

verborgen, in het geheim en in het publiek,

omdat God de Verhevene U op de stee van

gezondheid en vrede geplaatst heeft." Zou dat

danken werkelijk gebeurd zijn ? Van de ver-

melde geschenken waren één paard en acht

slaven en de struisvogelen onderweg gestorven,

wat echter geen reden was om, nu de vrien-

delijkheid moest beantwoord worden, minder

royaal uit den hoek te komen. Een lange lijst

van geschenken wordt in den brief overbeleefd :

stukken laken, Chineesche zijde, Perzisch

fluweel, een troonhemel, spiegels in ebben-

houten lijsten, duizend geschakeerde gebakken

tegels, geweren op de kolven met goud ver-

sierd, karabijnen, zwaarden en patroontasschen,

kruidnagelen en muskaatnooten, foelie, kaneel,

peper en allerhande oliën, zoo welriekende als

andere. Benevens twee klokken uit de vijf

metalen vervaardigd, eene acht honderd en één

en veertig hollandsche ponden zwaar, en de

tweede twee honderd en zeven en veertig

hollandsche ponden zwaar. Dit nu zijn de

klokken van Gondar.

Toen Moerad, de gezant, voor den derden

keer te Batavia kwam, in 1696, besloot de

gouverneur-generaal ook van zijn kant eens

een gezantschap te zenden, met Moerad als

gids. Maar deze maakte bezwaar en zei dat
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geen Europeaan zonder verlof van den koning

naar Abessynië mocht komen. Hij zou dus

vooruit gaan met de geschenken en terugkee-

ren met die toestemming. Het gezantschap

bereikte Mokka in Arabië, wachtte daar een

jaar vruchteloos op den Armeniër en keerde

terug zonder iets uitgericht te hebben.

Tot halfweg de i8de eeuw stond Abessynië

onder Negus Negesti, den koning der konin-

gen, met stadhouders in de provinciën. Lang-

zamerhand taande zijne macht en in 1831 werd

het land verdeeld in drie staten, Tigre, Amhara
en Sjoa, waarbij in lateren tijd nog kwamen
Godjam en Kaffa. Burgeroorlogen deden het

gezag steeds losser in de voegen worden en

in het zuiden kwamen de invallen der Galla

nog daarbij. Dat duurde tot in 1853 zekere

Kasai onder den titel Theodorus I den troon

van Abessynië beklom. Hij geraakte in oorlog

met Engeland, tengevolge van door hem onder-

vonden Engelsche onwelwillendheid en begon

met een consul en andere Europeanen gevan-

gen te houden. Op het eind van 1867, nadat

onderhandelingen zonder gevolg gebleven waren,

begon de oorlog. Muilezels uit Spanje, Italië en

Klein-Azië, kameelen uit Arabië en Egypte,

olifanten uit Indië vergezelden het 12.000 man
sterke Engelsche leger. Tegen verwachting

boden de Abessyniërs aanvankelijk geen tegen-

stand, zoodat de Engelschen, zij 't ook onder

groote moeilijkheden, tot binnen in het hoog-

land konden doordringen, waar de koning zich

in de vesting Magdala verschanst had ; toen

in April 1868 het bombardement van deze

vesting begon, lieten de troepen den koning-

in den steek en maakte deze zich van kant.

Daarop volgden weder langdurige binnenland-

sche oorlogjes, tot in 1872 Johannes II koning

werd, die zich ondanks veel strijds met de

Galla en met de Egyptenaren en het streven

naar onafhankelijkheid van Menelik, den vorst

van Sjoa en Kaffa, langen tijd zich wist te

handhaven, totdat hij in 1888 tegelijk oorlog

te voeren had tegen de ter kuste verschenen

Italianen, tegen de Mahdisten en tegen Menelik.

De Abessyniërs werden door de Mahdisten

verslagen, en Gondar werd ingenomen, ge-

plunderd en verwoest ; het volgend jaar viel

koning Johannes in den slag. Menelik II

volgde hem op en onder zijn bestuur hielden

de binnenlandsche onlusten onverminderd aan,

maar het land kreeg inmiddels een uitgebreid-

heid en een aanzien zooals het in langen tijd

niet bezat. In het westen deed het gezag zijne

aanspraken gelden tot aan den Witten Nijl,

in het zuiden daalde de Abessynische leger-

macht van het hoogland af naar de landen

der Galla en stelde deze onder 's konings

heerschappij.

De Italianen zijn in 1870 op deze kust ge-

komen, aan de baai van Assab, maar eerst

in 1882 werd de streek tot een Italiaansche

kolonie verklaard ; na een uitbreiding erlangde

deze bezitting aan de Roode Zee in 1890 den
naam Erythrea. De Abessyniërs waren haar

niet genegen en er werd duchtig gevochten,

met winst en verlies over en weer. Menelik

was door Italië beschouwd als een weinie

gevaarlijken schijn-keizer, dien men gerust op
den troon kon helpen, en er kwam zelfs een

verdrag tot stand (Mei 1889) waarbij Abes-

synië een soort protektoraat werd van Italië.

De Italianen waren heel blij in de onderstelling,

dat van de groote offers die de weinig florissante

schatkist verlicht hadden, nu eindelijk eens de

resultaten zouden te voorschijn komen. Het

blaadje keerde echter spoedig, want de Abessy-

niërs toonden zich volstrekt niet tevreden met

dat traktaat; de toestand werd gespannen en

weldra braken de vijandelijkheden op nieuw

uit; de Italianen kregen herhaaldelijk klop.

maar de ergste nederlaag werd door hen ge-

leden bij Adoea (r Maart 1896); daarna is

het Italiaansche Erythrea ingekrompen en van

een Italiaansch protektoraat over Abessynië

was geen sprake meer. Dat Engeland in lateren

tijd ook in Abbessynië zich heeft doen gelden,

baart geen verwondering, wanneer men be-

denkt dat de groote bezwaren welke de aanleg

van den Afrika-spoorweg van noord naar zuid

in de moerassen van den Bahr el Ghazal ont-

moeten zou, vermeden kunnen worden door

de lijn door Abessynië te leggen. Inderdaad

heeft Engeland bij traktaat van 15 Mei 1902

toestemming verkregen tot het kiezen van

dezen weg indien hij de geschikste mocht

blijken. En bij hetzelfde verdrag is bepaald,

dat Abessynië geen waterwerken in den

Blauwen Nijl of in het Tana-meer mag aan-

leggen zonder verlof van de Engelsche regee-

ring en het Gouvernement van Egyptisch-
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Soedan. Zoodoende is voorkomen dat Abessynië

den toevoer van het water naar den Nijl in

de hand heeft en als het wil Egypte kan

laten uitdrogen.

Abessynië is een factor in de Europeesche

politiek geworden en staat met Frankrijk en

Rusland, met Engeland, dat een stuk van zijn

Somali-gebied afstond, en thans ook met

Italië op vriendschappelijken voet. De vraag

ligt voor de hand of dit alles niet van tijde-

lijken aard is, het gevolg van den krachtigen

invloed eener doortastende persoonlijkheid.

Voor een blijvende vooruitgang is meer noodig

dan een vooruitstrevend heerscher en een sterk

leger. Zij kunnen een land een glansrijke

periode doen doormaken, maar verbetering

op den duur is alleen mogelijk wanneer het

volk zelf den drang naar het betere gaat

bespeuren, in zich voelt ontwaken het ver-

langen naar het méér zijn dan gehoorzame

onderdanen des konings.

In hunne kleeding gelijken de Abessyniërs

veel op Arabieren ; de mannen dragen wijde

broeken, een omslagdoek en een gordel, de

vrouwen lange hemden en eveneens een over

de schouders geworpen doek ; en de Moham-
medaansche Abessyniërs hebben een tulband

op en zijn met sandalen geschoeid. Halskettin-

gen met amuletten en bij de vrouwen gouden

en zilveren ringen, belletjes, broches en oor-

knopjes komen zeer veel voor. Ouderwetsche

wapens zijn lontgeweren, speren en groote

schilden van buffelhuid; in den lateren tijd

zijn nieuwervvetsche geweren veel van dit oude

wapentuig komen vervangen. De woningen

zijn in den regel van steen, en zonder zorg

gebouwd, evenals de hutten van stroo, om-

geven door een doornheg. De kerken en pa-

leizen zijn van betere konstruktie, hoewel er

ook kerkjes zijn van stroo of althans met

stroodaken.

Omtrent het leven der Abessyniërs zijn nooit

heel gunstige berichten naar Europa gekomen,

en wilde men daarop vertrouwen, dan zou ei-

Groep Abessyniërs.

De Volken der Aarde. II. 21
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niet veel goeds van hen te zeggen vallen. De
lange opsluiting van het Abessynische Chris-

tendom heeft daaraan niet een frissche tint

gegeven, noch het aantrekkelijk gemaakt ; het

is een sleur-godsdienst geworden, met allerlei

formulieren en symbolen, toovenaars, heksen

en waarzeggers; met aanbidding van beelden

en kruisen en een overvloed van heilige- en

vastendagen ; en met een leger van geestelijken

die hun stand voortdurend oneer aandoen.

Dat dit alles ongunstig werkt op den mensch

behoeft niet betoogd te worden. Het heeft den

aanleg tot brutale wreedheid, die dit volk

ei^en is, niet weggenomen en zijn aard om
de landen die van hunne invasies te lijden

hebben, moreel en materieel ten onder te

brengen, niet verzacht. Intusschen zijn op dezen

dorren bodem eenige gewoonten gegroeid die

voor Afrika iets bijzonders mogen heeten ; zoo

is de positie der vrouw er eene hoogere dan

elders en slavenhandel komt er niet voor.

De koning der koningen, de absolute heer-

scher, is voor het Abessynische volk de

regeering. Voor alles, oorlog en vrede, goede

en slechte toestanden is hij alleen verantwoor-

delijk. Vroeger werd de negus uit een van

de oude geslachten door de grooten des lands

gekozen; van 1778 tot 1833, dus in 55 jaar,

heeft Abessynië volgens deze methode, 22

koningen gehad. Op den duur waren er on-

eenigheden tusschen den koning en een zijner

stadhouders of onderkoningen, die ook koning

wilden zijn. Iedere stadhouder placht zijn pro-

vincie zooveel mogelijk af te zetten, en zelfs

een hardhandige despoot als Theodorus was

niet in staat de orde te handhaven en rust

te scheppen; nauwelijks had hij hier een

oproer beteugeld of ginds brak er een ander

uit. Eene vereeniging van koninkrijken is

Abessynië gebleven en het hangt van den

aard des onderkonings af welke de verhouding

is van zijne provincie tot het geheele rijk.

De meeste groote steden van Abessynië zijn

vestingen, op de tafelbergen of op alleenstaande

hooge rotspunten aangelegd. Addisabeba, de

hoofdstad, heeft eene bevolking van 50.000

gezeten inwoners en een vlottende van nog

eens 30.000 personen. Het ligt in Menelik's

geboorteland Sjoa, in het zuiden des rijks, ver

van den op de kust landenden vijand, maar

met de kolonie Obock van de bevriende

FYanschen door de telegraaf, sedert kort

ook door een spoorweg, verbonden. Er zijn

nu 800 kilometer telegraaflijnen in gebruik en

men legt nog steeds nieuwe, zoodat Abessynië

binnenkort een uitgebreid telegraafnet zal heb-

ben. De postdienst is er door een onlangs

overleden Zwitser, Mühle uit Interlaken, geor-

ganiseerd en deze heeft een zeer bruikbaren

staf van Abessynische postambtenaren gevormd.

Ook de telefoon, eene intercommunale, brengt

de streken van het hoogland met elkander in

verbinding.

Mede in Sjoa liggen Antotto, Ankober en

Angolala, alle ongeveer 1000 meter hooger

dan de toppen der sneeuwbergen. In het land-

schap Godjam, dat aan drie kanten door den

Nijl omspoeld wordt, vindt men Monkorer

en Jawisj, op meer dan 2400 meter hoogte.

Magdala, het laatste toevluchtsoord van Theo-

dorus, is de meest typische vestingstad van

Abessynië. De provincie Amhara, die het meer

Tana insluit, vormt het centrum des lands en

daar ligt Gondar, de koningsstad van weleer,

in het begin der I7 t,e eeuw gesticht en in

1888 verwoest, destijds uit onregelmatige groe-

pen huizen gebouwd en in wijken van de

Mohammedanen, Joden, monniken en van den

hoogepriester verdeeld. In de noordelijke pro-

vincie Tigre ligt Aksoem, dat veel ouder dan

Gondar is, waar de bouwvallen van paleizen

en kerken verbaasd uitkijken over de stroo-

daken der hutten. Na het verval van Aksoem
is Adoa de hoofdstad en de eerste handels-

plaats van Tigre geworden en een halte voor

het verkeer tusschen de zee en de provincie

Amhara. Ten onrechte zou men zich van

plaatsen als Gondar veel voorstellen ; zelfs in

haar goeden tijd bestond de stad uit groepen

huizen in een chaos van bouwvallen, te midden

van met riet begroeide vlakten, zonder wallen

of afrastering, iedere woning op een erf en

tusschen die erven nauwe bochtige straatjes

;

de huizen, beter hutten, cylindrisch, van on-

behouwen steenen met klei gevoegd en een

kegelvormig dak van stroo. En, zooals overal

in een door oppervlakkige beschaving even

aangeraakt land, allerwegen de ruïnen, het

halfvervallene en het nog bruikbare naast

elkander.

Ten oosten van de stammen die den
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boven-Nijl bewonen, zitten verspreid vele hoofdbezigheden van deze vroeger zoo krach-

volken met een onduidelijk certificaat van tige en machtige stammen, wier schoonste

oorsprong, het Galla-volk ; ten zuiden daarvan, tijdperk al ver achterwaarts ligt. De tijden dat

rond den Kilimandjaro en den Kenia en op de Galla de schrik der Abessyniërs, de Massai

den westelijken oever van het Victoria-meer, de plaag der vreedzame oost- Afrikanen waren,

de Massai, en in den oostwaarts rijzenden uithoek behooren tot het verledene. Reizigers die de

van Afrika de Somali, benevens de Afar-stam- Massai, welke hunne strooptochten tot in

men of Danakil, ten oosten van Abessynië. En Duitsch oost-Afrika uitstrekten, nog in hun

daartusschen allerlei menschen waarvan men kracht gezien hebben, moeten verbaasd hebben

ook het rechte niet weet, groepjes van dit en gestaan over het feit dat eene zeer strenge

dat — wij waren reeds in deze buurt van de organisatie kan samengaan met eene ongewone

sneeuwtoppen, aan het eind van het vorige bandeloosheid, en roemen de begaafdheid die

hoofdstuk. De een rekent hen tot

dit ras, een volgende tot een ander,

en beide kunnen gelijk hebben

;

een stamboek zou het kunnen

uitwijzen ; maar wie denkt daaraan

als het nog tijd is ?

Over de herkomst, de lotge-

vallen, de reizen van al deze

volken weten wij wel iets, maar

niet genoeg voor een „afgewerkt

beeld". Hunne overleveringen ver-

tellen van een groot water op

welks golven zij hierheen gedragen

werden. Nu kan men zeggen

:

dat groote water is de Nijl, of

:

zij bedoelen het Victoria-meer

ermede, maar het kan ook de

Roode Zee beteekenen. Het beste

is misschien de Galla, Massai en

Somali volken te noemen door

vermenging van Negers met Ha-

mitisch-Semitische groepen ont-

staan. De laatste kunnen uit het

oosten, zuid-Arabië, of uit het

noorden, Egypte, westwaarts en

zuidwaarts opgedrongen en in de

i6de eeuw uit het binnenland terug-

gekaatst zijn naar het noordoosten
;

de oostelijkste stammen kunnen zich daar ver- uit hun doen telkens bleek. De volwassen

mengd hebben met de hier wonende Arabieren, Massai van zuiveren bloede heeft met zijn I7de

met Somali tot produkt, terwijl de Massai, vele jaar een lengte van één meter tachtig bereikt

Galla en misschien ook de vroeger genoemde en is gewoonlijk taai en mager. Het strenge

Wahoema een zekere hoeveelheid Negerbloed in systeem van opvoeding, d. w. z. lichamelijke

zich opnamen, en een ander gedeelte der Galla harding, de voeding met melk, bloed en half

onder Abessynischen invloed geraakte. Het rauw vleesch, maken van den jongen een

meerendeel der Galla, Massai en Somali zijn gespierden maar niet vetten man, met breede

herders, jagers, en krijgslieden. De jacht, borst en smal hoofd. De gelaatsvorm der

een nomadisch leven, rooftochten, expedities Massai, de tamelijk smalle, scheefstaande oogen,

om veten uit te vechten, dat zijn ongeveer de de vooruitstekende onderkaak en de dikwijls

Kinderen der Somali.
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spitse kin, geven hun op het eerste gezicht

iets mongoolsch. Het haar is langer en minder

gekroesd dan bij de Negers, wat misschien

aan de behandeling ligt. De huidkleur is mat

chocolade-bruin ; eenige Massai, en in het bijzon-

der de reeds vroeger genoemde Koeafi, zijn

zwart, maar deze kleur gaat steeds samen met

een groveren lichaamsbouw, tengevolge van

vermenging met gevangenen van donkerkleu-

rige stammen. Op hun I7 de jaar komen de

Massai bij den gewapenden dienst ; alle mannen
van 17 tot 20 jaar zijn dienstplichtig. De klee-

ding is hoogst eenvoudig, ontbreekt soms wel

geheel ; in vredestijd bestaat zij uit een lederen

mantel, een smallen lederen gordel en lederen

sandalen ; in oorlogstijd is de tooi veel sier-

lijker; dan wordt een katoenen, veelvervige man-

tel en een helm van haviksvederen, ook wel een

muts van apenvel of een diadeem van struisvede-

ren gedragen. En dan een kort zwaard, een lang-

bladige speer en een schild van een meter hoog. De
Massai-krijgslieden hebben langen tijd dermate

oost-Afrika verontrust, dat andere, zwakkere

stammen menigmaal als beschermend middel de

oorlogstenue der Massai aangetrokken hebben

om er iets heldhaftiger uit te zien en van aan-

vallen verschoond te blijven ; alweder een soort

mimicry dus, waarin wij reeds een voorbeeld

aantroffen bij een stam die zich als de Zoeloe

uitdost. De echte Massai leiden een heel of

half nomadisch leven, bewonen in den regen-

tijd de open vlakten waar overvloedig gras

groeit voor het vee, in den drogen de berg-

streken, de omgeving der meren en de oevers

der rivieren, waar de waterdamp het verdrogen

van het gras tegengaat. Hunne vlug opgesla-

gen woningen — het zijn de vrouwen die dit

werk doen — lage hutten van klei, staan in

een cirkel en zijn door een doornheg omgeven
;

in het midden van deze omsloten ruimte ver-

blijft des nachls het vee; een echte kraal

dus. Andere Massai, zooals de landbouwende

Koeafi, bouwen hunne woningen meer op de

Bantoe-manier. In hunne levenswijze zijn de

Massai geheel op het vee aangewezen; dit

heeft tengevolge gehad, dat zij in 1891, toen

de runderpest in oost-Afrika heerschte, in

menigte van den honger zijn omgekomen,
omdat de landbouw hun vreemd was.

De Galla zijn groot van stuk, krachtige

gestalten, gespierd, lichter van huidkleur dan

de Negers, en vertoonen niet het bepaald

type van een ras. Tusschen donkerbruin en

licht-kofnebruin wisselt hunne kleur af ; het

hoofdhaar is bij eenigen gekroesd, bij anderen

gekruld en de uitdrukking van hun gelaat is

al even verschillend als hun karakter; het is

op ende op een mengras dat van Hamiten,

Negers en Arabieren iets in zich heeft. Hun
trouweloosheid, hun wreede aard en hun fana-

tisme herinneren vaak aan gelijksoortige eigen-

schappen van de Hamiten der Sahara, hun

openhartigheid aan die van enkele Negerstam-

men. In het algemeen is het lastig omgaan
met deze menschen, kwaadaardig en wraak-

zuchtig als zij zijn, en menig Europeesch

reiziger heeft in hun land het hachje er bij

ingeschoten. De kleeding der Galla bestaat in

een geplooid gewaad dat van den hals naar

achteren over den rug valt en het voorgedeelte

des lichaams onbedekt laat; om de lenden

dragen zij een schort ; de vrouwen bedekken

zich het onderlijf met een lederen schort, dat

om de heupen vastgemaakt is, het bovenlijf

met een mantel van katoen, kameelhaar of

geitenhaar. Tulbanden ziet men zelden. Het

hoofdhaar wordt geschoren of met een kalkbrei

geelrood geverfd en als tooi draagt men rin-

gen om hals, armen en beenen, zilveren oor-

ringen, kralen, broches en kettingen van ijzer,

geelkoper en zilver, soms zeer fraai bewerkt.

De wapens der Galla-volken worden van

betere hoedanigheid van het westen oostwaarts,

daar de Somali betere wapens inruilen bij de

Arabieren en deze dan dieper in het binnen-

land brengen. Verder wordt er vlechtwerk

gemaakt, matten, manden en deksels, goed

gevormde steenen kruiken en flesschen, schotels

en velerlei weelde-artikelen.

De voornaamste bezigheid der Hamitische

volken van noordoost-Afrika is de veeteelt en

dat is zij ook bij de Galla en Somali, wier

kudden zoo talrijk zijn, dat bij menigen stam op

zeven of acht runderen per hoofd komen.

Van het zuiden naar het noorden neemt de

landbouw toe — tot dusver bestond het voed-

sel der Galla volken voornamelijk uit vleesch,

melk en warm runderbloed. Als huisdieren

worden ook paarden en kameelen gefokt, een

vak dat de Galla tot koene ruiters gemaakt

heeft. De positie der vrouw is er gunstig

;

het koopen van een vrouw schijnt niet voor



i6 5



i66 AFRIKA.

te komen, integendeel, de vrouw brengt den

man een huwelijksgift mede. De rijken hebben,

naar Mohammedaansch gebruik, meer vrouwen.

De noordoostelijke Galla-volken zijn bijna alle

den Islam toegedaan, maar vele der zuidweste-

lijke stammen en al de Massai zijn heidenen . Daar

bepaaldelijk de Somali en de aan Abessynië

grenzende Galla dweepzieke Mohammedanen
zijn, zonder in het wezen van dezen godsdienst

ook maar eenigszins door te dringen, bestaat

er uit dien hoofde al een groot verschil tus-

schen hen en de Christelijke Abessyniërs. Bij

de heidensche stammen is bijgeloof en toove-

narij in allerhande vormen aanwezig.

De Somali-volken zijn, althans ten deele,

bepaald uit zuidelijk en zuidwestelijk Arabië

naar Afrika getrokken en hebben daar de Galla-

volken, die nog in de I5 rle eeuw aan den

Indischen Oceaan zaten, al meer en meer naar

het westen en zuidwesten teruggedrongen.

Van de beide elementen Galla en Somali, zijn

de Somali stellig het kortst in Afrika. Nog in

de laatste tientallen van jaren kon men aan

den benedenloop van de Joeb het indringen

der Somali in het Galla-gebied waarnemen.

Aan de kust en ook voor een deel in het

binnenland hebben zich, al van de 7
de eeuw

af, Arabieren genesteld, die aan het volksleven

hun eigenaardige kleur en teekening gegeven

hebben. Zeer talrijk zijn de Somali waarschijn-

lijk niet, minder talrijk dan de Galla, maar
niemand heeft beide ooit geteld. Lichamelijk

zijn de Somali iets slanker en iets donkerder

dan de Galla
;
zij hebben een zwak gebogen neus

en zwaren haardos. Over hun karakter wordt

nogal ongunstig gesproken ; het dunne laagje

Arabische en Europeesche beschaving heeft

weinig goed gedaan ook aan deze menschen.

Men kan nooit op hen aan en wreed zijn

staat hen niet tegen ; herhaalde aanvallen op

ginds reizende expedities hebben de Somali

terecht een slechten naam bezorgd.

In het noorden des lands, dat gedeeltelijk

onder Engelsch beheer staat, is het iets beter

;

de inlanders beginnen vertrouwen te krijgen in

de Europeanen ; naar dit noorden is het geheele

binnenlandsche verkeer van Somali-land gericht

;

hier liggen de groote plaatsen, hier is de be-

volking dichter. Men behoeft zich echter niet

heel ver van de kust te verwijderen om van de

Britsche bescherming totaal niets meer te gevoe-

len. In deze onherbergzame oorden heeft En-

geland de laatste jaren de handen vol werk

gehad door de vijandige houding van den

Moellah, die het binnenland van Somali-land

tegen het voortdringen van de Engelschen

met kracht poogt te verdedigen. Mohammed
ben Adoellah, zoo is zijn naam, heeft sedert

1899 een grooten aanhang weten te krijgen

en is herhaaldelijk met de Abessyniërs slaags

geweest, die thans, met de Italianen, aan de

zijde der Engelschen tegenover hem staan;

de berichten over den voortgang van dezen

oorlog zijn zeer onsamenhangend. In hooge

mate bewegelijk nu eens zit hij in

Britsch-Somali-land, dan in het Italiaansche

gedeelte — gelukt het hem telkens, na de

Engelsche legermacht gevoelig te hebben

geslagen, te ontsnappen en zich onvindbaar

te maken op het oogenblik dat men hem zoo

gaarne in een hoek zou drijven en schaak-

mat zetten. Het aantal gewapenden dat de

Moellah op de been heeft, bedraagt vele dui-

zenden. In het heete seizoen, wanneer ginds

de thermometer tot 45
0

C. teekent in de

schaduw die er niet is, en het water meer dan

schaarsch blijkt, zijn de Engelschen genoodzaakt

werkeloos te blijven ; en dc Moellah heeft dan

alle gelegenheid op zijn verhaal te komen
en zich op nieuw van soldaten, geweren en

patronen te voorzien. De toestand is voor

Engeland een hoogst ernstige, en de benoe-

ming van een nieuwen, hooger geplaatsten

opperbevelhebber ter vervanging van den

generaal wiens prestige door de tegenslagen

geducht geleden heeft, benevens de uitgebreide

maatregelen die het heeft genomen om thans

(November 1903) den strijd met kracht te

hervatten, bewijzen dat het zich daarvan vol-

komen bewust is. De Britsche troepenmacht

was 6000 man sterk en bestond hoofdzakelijk

uit Indiërs, Negers en Somali onder aanvoering

van Engelsche officieren. Wij zitten er nu nog

te dicht op ; eerst na jaren zal de ware ge-

schiedenis van dezen desastreuzen veldtocht

te schrijven zijn.

Dat de Somali op de een of andere manier,

hetzij door tatoeëeren of door verminking van

het gebit zich merken met eenig stamtee-

ken, wordt nergens vermeld. Het voornaamste

geneesmiddel tegen inwendige ziekten is het

vuur ; men ziet dikwijls menschen wier donkere
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huid nog roode brandwonden heeft. Men
brandt zich met gloeiende houtspaantjes, niet

met ijzer; tegen koorts b.v. aan de slapen,

op het hoofd en in den nek. Ook het aftappen

van bloed is een gewoon geneesmiddel. Ge-

broken ledematen worden tusschen houten

spalken geklemd en deze met natte reepen

leder saamgebonden
;
gesneden wonden naait

men met paardenhaar toe en daarna moet de

patiënt van drie tot zes dagen hongerlijden.

Is er na den beet van een slang geen slangen-

steen voorhanden, dan snijdt de gebetene

het dier den kop af en bijt dezen stuk ; maar

als de slang niet te vangen is, dan eet de

patiënt een dadel en heet daarna genezen.

Is iemand door een vergiftige pijl getroffen,

dan stipt hij met hetzelfde vergift zijn tong

aan, bij wijze van tegengift. Als dit en andere

middelen niet helpen, dan wordt het verwonde

lid afgesneden, nadat men zich overtuigd heeft

dat het hoofdhaar van den patiënt nog vast

zit. Laten deze haren los als men er aan trekt,

dan is alle hoop verloren.

De mannen dragen het haar zoo lang mo-

gelijk, in het midden gescheiden en aan beide

kanten in krulletjes, niet gevlochten, naar

beneden hangend; het wordt met een houtje

of een gaffelvormig staafje in orde gebracht

en dat instrument, dat aan alle Ethiopische

volken gemeen is, wordt in het haar op het

achterhoofd gestoken en meegedragen, ook om
het hoofd te krabben. Van tijd tot tijd wordt

het geheele kapsel met een dikke laag versch

gebluschte kalk besmeerd, die er een paar

uur op blijft, het ongedierte doodt ] en het

haar tot vaalrood ontkleurt. De stammen in

het binnenland dragen een van schaapsvel

gemaakte en rood geverfde pruik. De streng

geloovige Somali scheren het hoofdhaar af en

dragen een tulband. De vrouwen dragen het

haar op verschillende manieren
;

hetzij uitge-

kamd langs het hoofd hangend of in vlechtjes

neerdalend ; maar de meest gewone dracht

is een systeem van smalle haarbundels, die

met tusschenruimten van scheidingen over den

schedel loopen als meridianen over den wereld-

bol; de pool waar deze strepen samenkomen
ligt op het achterhoofd en daar is het haar

in een toetje opgedraaid. De vrouwen gebrui-

ken een grooten kam, fijn aan den eenen, grof

aan den anderen kant; in het haar gedragen

wordt deze niet. Kinderen en meisjes gaan

blootshoofds, gehuwde vrouwen bedekken haar

hoofd met een stuk blauw katoen. Het vlech-

ten van kralen in het haar geschiedt maar
zelden en sluiers ziet men weinig dragen. Om
het kapsel niet te beschadigen slaapt men op

een neksteunsel. De kleedij van de mannen
bestaat en bestond uit een lap zacht schaaps-

leder van vijf el lang en anderhalf breed, dat

als rok aangedaan en door een gordelband

van lederen riempjes vastgehouden wordt;

Man der Somali.

's nachts bedekt men met dezen lap het geheele

lichaam. Het schaapsvel van de vrouwen is

veel grooter en omhult haar geheel, van den

hals tot aan de kuiten en wordt eveneens

door een gordel om het middel vastgemaakt

;

de onderrand is met franje versierd, waaraan

kauri-schelpjes bengelen. Maar in het grootste

gedeelte van Somali-land hebben de katoenen

stoffen deze kleeding verdrongen ; alleen de

arme inwoners in het binnenland en de berg-

menschen dragen haar nog.
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Somali-man en -vrouw.

Er wordt veel katoen verbouwd en op weef-

stoelen — die over de geheele wereld al heel

weinig van elkander verschillen — tot doeken
geweven, waarvan er twee langs de neg aan

elkaar genaaid worden om een voldoende

breedte te krijgen. Van deze doeken maken
er twee een pak, een kostuum ; de een is

ter bedekking van het onderlijf, wordt door

een gordel vastgehouden en reikt bij de man-

nen tot aan de knieën, bij de vrouwen tot

lager; de ander dient tot bedekking van het

bovenlijf, bij de mannen losjes, bij de vrouwen

sluitend. Behalve deze twee heeft de Somali

nog een smallen, maar zeer langen gordelband

noodig om zijn mes in te dragen. Sandalen

ziet men veel, maar niet algemeen dragen;
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ook houten, zeer zwaar en groot, om bij regen

en op een moerassigen bodem te gebruiken.

Behalve amuletten van hout, in een lederen

taschje, dragen de Somali weinig sieraden

;

de vrouwen halskettingen van glazen kralen,

ringetjes in de oorlellen, armbanden van por-

celein of van vloeispaath en ook wel van

hoorn ; de mannen zijn niet gesteld op sieraden

en het eenige van dien aard dat erg geliefd

is bij hen, zijn twee groote kralen van barn-

steen, soms van den omvang eener vuist, die

dicht aan den hals onder de kin gedragen

worden, aan een rond den hals loopend riempje.

In den lateren tijd zijn glazen namaaksels van

deze kralen ingevoerd. Behalve zijn wapens

draagt de Somali op reis een als een wapen-

schild uitgesneden roodgelooide geitenhuid,

die als gebedskleedje gebruikt en overlangs

in tweeën gevouwen over den schouder ge-

dragen wordt; en dan een uit vezels gevloch-

ten flesch met water tegen den dorst en voor

godsdienstige wasschingen. In een koker worden

de wrijfhoutjes bewaard om vuur te maken

en langs zijn lijf bungelen tandenborstel en

pincet. De wapens die hij mede voert zijn

twee speren, een als stootwapen en een als

werplans, een zwaard en een rond schild.

EGYPTISCHE EN MOORSCHE VOLKEN.
Egypte behoort tot het Turksche rijk, maar verdragen te sluiten met vreemde

staat sedert een jaar of twintig onder Britsch heden. Niet in allen deele is deze

bestuur; de invloedsfeer van Engeland om- aan het land ten goede gekomen,

spant heel Egypte, Egyptisch-Soedan

en de Libische woestijn. Het verband

tusschen Egypte en Turkije, dat in

naam nog wel bestaat, is in den

loop van de negentiende eeuw voort-

durend losser geworden. Reeds Mo-

hammed Ali, de geweldige, die in

1769 in Europeesch Turkije geboren

werd en eerst op zijn 47 ste jaar lezen

en schrijven kon, had in 1841 de

waardigheid van Pasja tot eene erfe-

lijke weten te maken. Hij was het

die, zij het ook dikwijls met geweld,

den grond legde voor de nieuwere

beschaving van Egypte. Mohammed
Ali stierfin 1849. Onder zijn opvolger

Abbas 1 (die in 1854 overleed) kwam
er eenige voorbijgaande reaktie ; Said

Pasja daarentegen (1854-63) en zijn

opvolger Ismail Pasja ( 1 863-79) namen
een voorbeeld aan Mohammed Ali

en Ismail slaagde erin zich om-

streeks 1867 met den titel en rang

van Kedif of onderkoning te sieren,

tegen een schatting van 8^2' millioen

gulden per jaar. Zes jaar later wist

hij het bestuur en de justitie onaf-

hankelijk te maken van Turkije, de

bevoegdheid te erlangen leeningen

aan te gaan, geld te munten en Fellah-vrouw.

mogend-

vrijheid

en de

De Volken der Aarde. II. 22
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financieele moeilijkheden waarin het geraakte,

hadden ten gevolge, dat Ismail in 1 879
afgezet werd. Na hem kwam Taufik Pasja

(1879— 92), onder wiens regeering Egypte
weder groote veranderingen onderging. Een
opstand van de militairen onder Arabi Bey
(later Pasja) tegen den Europeeschen invloed

Fellah-meisje.

in Egypte gericht, deed Engeland handelend

optreden. In Juli 1882 werd Alexandrië door

de Engelschen beschoten, den iyden September

van dat jaar de hoofdmacht van Arabi bij

Teil el Kebir, ten oosten van Kairo, geslagen

en Arabi zelf naar Ceylon verbannen.

Van dezen stond af waren de Engelschen

in Egypte de gebieders. Wel zou, naar 't heette,

hun bestuur maar van tijdelijken aard wezen

en niet langer duren dan tot het oogenblik

dat de orde weer geheel hersteld zou zijn,

maar in plaats van iets tijdelijks werd het iets

blijvends, en de zelfstandige positie van den

Kedif, Abbas II sedert 1892, werd duchtig

besnoeid. Kairo en de andere steden krijgen

het uiterlijk van half-Engelsche ste-

den en in vele gevallen wordt thans

de Engelsche taal gebezigd in plaats

van het vroeger veel gebruikte

Fransch en Italiaansch. Ten behoeve

van het verkeer tusschen Engeland

en Engelsen- Indië is Egypte van het

grootste gewicht, en van dien kant

beschouwd, is het optreden der En-

gelschen zeer begrijpelijk. En wat

de toestand ginds betreft, die is

sedert hunne aanwezigheid zeker

rustiger geworden, ten voordeele van

land en volk. Door Frankrijk, dat in

Egypte groote financieele en kom-

mercieele belangen bezit, en door

Rusland wordt deze bazigheid van

Engeland met een ontevreden blik

aangezien en in Egypte zelf zijn de

Egyptische kringen volstrekt niet

ingenomen met deze voogdij. Toen

W dan ook in 1899 de oorlog in zuid-

Afrika voor de Engelschen onvoor-

deelig aanving, staken de malkon-

tenten in Egypte dadelijk het hoofd

op en moesten in Kairo en in Om-
doerman oproerigheden van militairen

onderdrukt worden.

Mohammed Ali heeft reeds ge-

tracht uit het aan slaven en ivoor

rijke Soedan voordeel te trekken

voor zijn land. Onder Ismail Pasja

breidde de heerschappij der Egyp-

tische onderkoningen zich uit tot

aan de Nijlmeren en de grenzen van

Abessynië, ja zelfs over het land-

Harar aan de golf van Aden — dat

ter gelegenheid van den oorlog in

Somali-land zoo vaak genoemd wordt — zoo-

mede over Kordofan en Dar Foer. Maar

sedert de mislukte poging om Abessynië te

veroveren, is de Egyptische heerschappij, die

al over heel noordoost-Afrika en ook nog over

een gedeelte van Syrië en Arabië zich uitstrekte

schap

thans
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snel afgenomen. De Mahdistische beweging

deed sedert 1884 al de nieuwe aanwinsten

weder verloren gaan en beperkte gedurende

een tiental jaren den omvang van den Egyp-

tischen staat tot het eigenlijk Egypte en een

deel van Nubië tot Wadi Halfa, ongerekend

het gouvernement Kosseïr aan de Roode Zee,

de oasen in de Libische woestijn en de bezit-

tingen in Azië. De oppervlakte van het bezit

was van twee-en-een-half millioen vierkante

kilometer ingekrompen tot iets meer dan een

millioen. En zelfs dit bezit bleef niet op den

duur onaangetast, want de Derwisjen ver-

schenen af en toe ook ten noorden van Wadi

Halfa en er moest goed de wacht gehouden

worden om te voorkomen dat zij Egypte

binnenvielen. In het jaar 1896 begon de her-

overing van Egyptisch Soedan ; in dat jaar

leden — zooals wij vertelden — de Italianen

een geduchte nederlaag bij Adoea, en het

was te vreezen dat de gevolgen daarvan ook

langs den Nijl zich zouden doen gevoelen. Deze

vrees vervroegde den aanvang van den veld-

tocht der Engelschen, die met den spoorweg-

aanleg geleidelijk vorderden. Nog in 1896 werd,

na de overwinning bij Ferkeh, waar de Egyp-

tenaren voor de eerste maal weder offensief

optraden tegen de Mahdisten, Dongola op-

nieuw bezet. De provincie Dongola had bijna

al hare kameelen verloren, het bouwland lag

braak en het aantal bewoners was erg geslon-

ken. In 1897 volgde de tocht naar Berber;

de veertien jaar lang gesloten karavaanweg

van Berber naar Soeakin werd weder geopend

en overal de grond gelegd voor een nieuw

bestuur en voor maatregelen die het duchtig

uitgemergelde land tot nieuwen bloei moesten

brengen. Eindelijk was in 1898, na de veld-

slagen bij de Atbara en bij Omdoerman, de

macht van het Mahdistenrijk voor goed inge-

deukt, werd de hoofdstad Omdoerman, die

in de plaats van het intusschen vervallen

Khartoem gekomen was, bezet en de dood
van Gordon, zij het ook laat, gewroken. Tot

een geheele vernietiging van het Mahdisme
werd nog meer arbeid gevorderd en eerst in

1899 verloor de Kalif in den slag tegen de

Engelsch-Egyptische armee het laatste stukje

van zijn macht en het leven.

In eigenlijk Egypte wonen op de boven-

genoemde oppervlakte van ongeveer een mil-

lioen vierkante kilometer, volgens de telling

van 1 Juni 1897, bijna tien millioen menschen,

dat is in doorsnede tien menschen op een

vierkanten kilometer, wat zeker niet te veel is

;

in werkelijkheid is de toestand anders, want

nergens is de bevolking zoo ongelijk verdeeld

als in Egypte. De herkomst en de aard van

deze bevolking zijn van oudsher, maar vooral

in den laatsten tijd, druk bestudeerd. De be-

schaving van Egypte loopt zeer ver terug en

reeds tijdens de zoogenaamde eerste dynastie

was er eenige orde in de maatschappij en

kunstzin bij hare leden. Of te eeniger tijd

echte Negers, die per slot toch ook uit Azië

moeten gekomen zijn, in Egypte gewoond
hebben, is onzeker. Naar men zegt, zijn

omstreeks het jaar 5000 vóór den aanvang

onzer tijdrekening de eerste Babylonische

landverhuizers in de Nijllanden aangekomen

en vonden deze daar reeds eene andere be-

volking aanwezig. Herinneringen aan die lang

vervlogen tijden zijn in het tegenwoordige

Egypte en zijne omgeving nog te vinden ; zoo

doet het steenen keukengereedschap der Ababde
aan het steentijdperk in Egypte denken, een

periode die tijdens de regeering der eerste

dynastiën van het oude rijk nog niet geheel

voorbij kan geweest zijn. Ook in het vaatwerk

der woestijnbewoners leeft dit steentijdperk

nog voort onder een in wezen zijnd geslacht.

Welke ook in den vroegsten tijd de bewoners

van Egypte mogen geweest zijn, wij weten,

dat in den bloeitijd van het oude Egypte daar

een Hamitisch volk leefde, weinig vermengd
met Negers, meer met de westwaarts wonende
lichtkleurige noord-Afrikanen. Ofschoon deze

Egyptische stam herhaaldelijk het invloeien

van Semiten moest ondervinden, heeft hij

zijn eigen aard nooit geheel verloren ; en nog

heden ten dage kan men Hamitische en Semi-

tische elementen in de bevolking van Egypte

duidelijk onderscheiden. Zoekt men naar sporen

van de oud-Egyptische bevolking onder de

tegenwoordige Egyptenaren, dan zijn het de

Fellah die men heeft in oogenschouw te nemen.

Groote menschen, krachtig gebouwd en niet

korpulent; donkerder van huidkleur in het

zuiden dan in het noorden en in het zuiden

vaak zeer zuiver van het oud-Egyptische type,

in het noorden meer Semitisch. Het huis der

Fellah is uit Nijlslib gebouwd en is in de
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delta zeer armoedig; hun voedsel is eenvoudig

en bijna nooit eten zij vleesch. De Fellah

zijn eigenlijk de boeren van Egypte, voor het

land een gewichtig deel der bevolking; de

Egyptische boer wordt geroemd als een vlijtig

en vreedzaam mensch, wiens fouten, eigenzin-

nigheid en onverschilligheid, gedeeltelijk te

verklaren zijn door den harden druk waar-

onder hij langen tijd geleefd heeft. Gewoonlijk

zijn de Fellah Mohammedanen. Daarentegen

zijn de Kopten, die de oude Egyptenaren nog
nader komen, de steden bewonen en van de

die gelijkenis dikwijls opvallend. Aan hunne
Christelijke overtuiging hebben de Kopten
onder allerlei tegenspoed en vervolgingen met
kracht vastgehouden en velen gaan tegenwoor-

dig tot het protestantisme over. Vermoedelijk

weet menigeen niet dat er in Nederland eene

vereeniging tot uitbreiding van het evangelie

in Egypte bestaat, met het doel Kopten en

Mohammedanen tot Christenen te maken
;

zij

bezit een zendingshuis te Calioeb bij Kairo;

twee scholen, samen met 1 50 leerlingen, een

te Calioeb en een te Barrage (de Nijlsluis

Nubische meisjes.

stadsbedrijvigheden leven, meerendeels Chris-

tenen ; de meesten wonen in het noorden van

opper-Egypte en wel in Esneh, Dendera, Sioet

en andere plaatsen. Aan hen behooren ook

eenige der beroemdste kloosters van Egypte.

De Kopten zijn kleiner, lichtkleuriger en fijner

van lichaamsbouw dan de Fellah ; men ont-

waart onder hen talrijke gestalten die aan de

oud-Egyptische beelden en muurschilderingen

doen denken ; en bepaaldelijk in opper-Egypte,

waar de Kopten het zuiverst bewaard zijn, is

boven Calioeb), bediend door inlandsche on-

derwijzers onder leiding van een Hollandschen

zendeling ; deze zending in Egypte, „een kind

van tranen en gebeden", is in 1868 begonnen.

Tot de Hamitisch-Afrikaansche groep be-

hooren mede de Bedsja-stammen, in de woestijn

tusschen den Nijl en de Roode Zee en aan

deze zee zelve. Te vermelden zijn van hen de

Ababde, die te beginnen op de breedte van

Wadi Halfa in niet zeer grooten getale in de

oostelijke woestijndalen wonen, tot aan Keneh
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en Kosseïr ; voorts de Bisjarin aan de kust

der Roode Zee, van den Kreeftskeerkring tot

aan Soeakin ; en de meer landwaarts zetelende

Hadendoa, ten zuidwesten van Berber, tot

aan Kassala. De Ababde zijn zeer donker

gekleurd, sterk behaard en groot van stuk

;

gewoonlijk trekken zij er op uit met kleine

kudden geiten en kameelen, voedsel zoekende

voor deze dieren, en slapen zij in de natuur-

lijke holen en rotsspleten die het woestijnland

oplevert. Minder onschuldig of ongevaarlijk

zijn de Bisjarin die op de kust zeedieren

vangen en daartoe kleine booten bezitten.

Vele Bisjarin hebben evenals de Hadendoa
groote schaapskudden en troepen kameelen,

of hadden deze althans vóór de Mahdistische

woelingen.

De Nubiërs in Egypte behooren eigenlijk

thuis in het Nubische Nijldal boven Syene

;

zij trekken echter vaak naar Egypte en zijn

daar in ondergeschikte betrekking werkzaam

;

zij hebben een lang gezicht, een krommen neus,

dikke lippen en een tamelijk donkere kleur;

enkele individu's herinneren, naar men zegt,

aan oude Egyptische typen. Zij zijn misschien

minder begaafd dan de Egyptische Fellah,

en dientengevolge meer fanatiek en bijge-

loovig, maar hun gevoel van eigenwaarde

is grooter, ongerekend andere goede eigen-

schappen. Hunne ethnografische positie is

niet heel duidelijk cn nu eens heeft men
hen met de Foelbe, dan met de Massai,

een andermaal met de Niam Niam tot de-

zelfde groep gerekend. Hunne taal, die

echter terrein verliest door het indringen

van het Arabisch, staat op zichzelve — zoo-

ver als eenige taal dat doet. Bij deze reeds

menigvuldige Afrikaansche stammen komen
dan nog de Semitische intrekkers van den

ouden en den nieuwen tijd. De eigenlijke

Bedoewinen bewonen behalve het Sinaï-

schiereiland een deel van de noordelijke

Egyptische woestijn en wel bepaaldelijk op

den westelijken Nijloever. Hoofdzakelijk in

het westen zitten de Beni Wasel en de

Atwani, en tusschen Suez en Keneh de

minder talrijke Maaze. De bewoners van de

hier liggende oasen zijn geen Bedoewinen,

maar waarschijnlijk van oud-Libischen oor-

sprong. Vele Bedoewinen zijn het nomaden-

leven blijven leiden, anderen hebben zich

metterwoon gevestigd. De Arabische stede-

lingen in het Nijldal en in de delta zijn

van zeer gemengd bloed, en onder hen vindt

men zoowel donkere als bijna blanke men-
schen en de meest uiteenloopende gelaats-typen.

De stadsbewoners nemen allengs meer de

Europeesche manieren en gebruiken over,

zonder daarom goede vrienden te worden met

de Europeanen. En steeds komt er nog meer
bij deze olla podrida, echte Negers uit de meest

uiteenliggende distrikten van centraal-Afrika,

meestal vrijwillig blijvende leven in een soort

slavernij, die zeer dragelijk en voor hen niet

ongunstig is ; dan de Levantijnen, namelijk

afstammelingen van reeds lang geleden hier

gekomen Syriërs, Grieken en anderen. Zij zijn

meerendeels Christenen, bekleeden nogal ge-

wichtige ambten, maar hebben geen erg goeden

naam. In de steden, bepaaldelijk onder den

militairen stand, de ambtenaren en de koop-

lieden, kan men vele echte Turken vinden, die

evenwel voortdurend minder invloed krijgen. In

de groote plaatsen wonen Armeniërs en Joden,

die talen spreken en geld en invloed hebben.
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Onder de Europeanen zijn vooral de echte

Grieken talrijk, die handel drijven ; verder de

arbeidzame maar soms niet gunstig beoordeelde

Maltezers, en Italianen en Franschen ; Duitschers

zijn er weinig, maar sterk toegenomen is in

den laatsten tijd het aantal Engelschen, die

hoe langer hoe meer de bestuursposten in

handen krijgen en aan de maatschappij een

Engelsche tint geven.

Egypte heeft van oudsher op den landbouw

gedreven, en nog wordt deze op de kleine

oppervlakte die ervoor beschikbaar is — eene

ruimte die nietig klein mag heeten, vergeleken

met de geheele uitgestrektheid des lands —- zeer

ijverig beoefend Tarwe, maïs, gerst en rijst

zijn hoofdzakelijk de verbouwde graansoorten

en verder zijn boonen een belangrijk volks-

voedsel ; van de produkten die voor uitvoer

in aanmerking komen, staat de katoen bovenaan.

Vroeger werden in de eerste plaats granen,

indigo en suiker uitgevoerd; maar sedert den

Amerikaanschen slavenoorlog is de aanplant

van de in 1821 uit Indië ingevoerde katoen

dermate op den voorgrond getreden, dat in

1875 de oogst 140 millioen kilo

bedroeg, tegen 50 millioen in 1860.

In het jaar 1899/ 1900 werden

770.297 balen, ieder van twee-

honderd kilo, uitgevoerd. In den

laatsten tijd is men ook suikerriet

gaan planten en de hooge schoor-

steenen der fabrieken kan men

thans hier en daar zien uitsteken

boven de palmgroepen of een

dwaas figuur zien maken tusschen

de oudheden van duizenden jaren

her. Opper- en beneden-Egypte

staan in zeker opzicht tegenover

elkander, want terwijl tarwe, boo-

nen en suikerriet in groote hoe-

veelheden verbouwd worden in

het eerstgenoemde deel des lands,

groeit de katoen meer in het laatste.

De vruchtbaarheid van Egypte

houdt verband met de jaarlijksche

Nijl-overstroomingen, die in be-

langrijkheid zeer uiteenloopen en

sedert de oudheid iets schijnen

verminderd te zijn. Het groote

bezwaar dat deze overstroomingen

voor den landbouw medebrengen,

is het te weinig water dat in opper-Egypte op

het te veel volgt ; beneden aan de rivier is

dit euvel verholpen door een uitgebreid kanaal-

stelsel, waardoor de delta voortdurend water

heeft. Beneden Kairo aan de punt van de

delta zijn groote inrichtingen gemaakt om de

hoeveelheid water in de afzonderlijke Nijl-

armen te regelen. Hoogerop, bij Assoean, dat

een graad ten noorden van den keerkring

ligt. is in den Nijl een dam gelegd, die tot

taak heeft bij een laag peil van de rivier voor

een voldoende hoeveelheid water te zorgen en

bij hoog water het overtollige terug te

houden. Deze dam is in het laatst van 1902

voltooid, na een arbeid van vier jaren. Soms
hebben er 23.000 man tegelijk aan gewerkt,

meest Fellah en overigens Italiaansche met-

selaars, ten getale van wel tweeduizend. De
dam loopt in een rechte lijn dwars over de

rivier
;
oorspronkelijk was het plan hem honderd

Engelsche voet boven het nulpunt der peil-

schaal van Assoean te leggen, maar deze

hoogte werd verminderd om de bouwvallen

op het eiland Philae te sparen die anders

Straat-muzikauten te Kairo.
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zouden ondergeloopen zijn. De hoeveelheid

water die door dezen dam tegengehouden
wordt, is zoo groot, dat het uitspreken van het

getal eenige bedrevenheid in de wiskunde
eischt, en zelfs als men eindelijk daarin ge-

slaagd is, dan wil een juist denkbeeld omtrent

die hoeveelheid nog wel eens wegblijven.

Meer zegt waarschijnlijk de mededeeling, dat

wanneer des zomers de behoefte aan be-

sproeiing het grootst is, de kwantiteit water

die losgelaten kan worden, gelijkstaat met die

welke een rivier dubbel zoo omvangrijk als

de Theems gemiddeld bevat.

Desniettemin wordt Assoean, met zijn reus-

achtig Cataract Hotei, thans door toeristen

aanbevolen als „the driest health-resort in the

world".

De veeteelt der Egyptenaren lijdt onder

dikwijls vóórkomende ziekten en heeft met
het bezwaar te kampen dat de klaver niet

den zomer over kan bewaard worden ; daaren-

boven kunnen, omdat al het bruikbare land

voor den landbouw moet dienen, geen weiden

van belang voor het vee uitgespaard worden.

Van welk een ingrijpend belang voor eene

streek het water kan zijn, blijkt uit het feit,

dat de spoorweg van Kairo naar Suez, de

oudste woestijnspoor, wegens watergebrek

niet meer geëxploiteerd wordt; men bereikt

thans Suez langs een omweg over Sagasiz en

Ismailia. Tot hoever de lijn naar boven loopt

zagen wij reeds vroeger.

Voor de beschaving des geestes werd tot

dusver in Egypte minder gedaan dan voor

de materieele welvaart; maar eenige verbetering

is er thans wel te bespeuren. Reeds onder

Ismail Pasja was er in Kairo een soort hoo-

geschool voor het recht, de medicijnen en

de ingenieurs-wetenschap ; een bibliotheek is

aan deze universiteit verbonden. Het aard-

rijkskundig genootschap te Kairo telt thans

mede onder gelijksoortige inrichtingen elders.

De bouwvallen uit de roemrijke perioden der

Egyptische geschiedenis worden met meer

zorg bewaard en tegen beschadiging en ver-

minking door roofzieke toeristen van Cook's

parties beveiligd. Het museum van Gizeh,

waar Egyptische oudheden bewaard worden,

is wereldberoemd, ook om den handel dien

het drijft in mummiën; men kan ze daar gaan

koopen of bestellen, met garantie-bewijs en een

briefje dat verlof geeft tot den uitvoer.

Ziehier hoe een landgenoot, die waarschijnlijk

geen museum-directeur is, daarover schrijft:

„De eerste soort, die van de machtigste

koningen, van de rijkst getooide koninginnen

houdt het museum van Gizeh natuurlijk voor

zichzelf ; de tweede soort, zoo'n koning van

wien men nauwelijks den naam weet, verloren

in de massa der dertig dynastiën, zoo'n

koningin zonder veel sieraden, levert men aan

zustermusea
;
particulieren kunnen slechts een
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minister machtig worden; op zijn best, indien

zij veel geld voor hunne liefhebberijen over

hebben, een oud-premier. Deze regelmaat van

transaktie mist bekoorlijkheid voor de echte

liefhebbers. Deze gaan liever op de plaatsen

van herkomst zelf uit op een goed vondstje

:

een koningshand is altijd nog meer waard

dan een heele minister-president; maar men
moet weten te onderscheiden, een kenner

zijn, want die duivelsche Arabieren zijn de

slimste vervalschers der wereld en ontzien

zich niet het hoofd of de hand van een

gewonen dooden Fellah, wiens lijk in het

zand der woestijn gedroogd is, te ver-

koopen als afkomstig van Ramses."

De plaatsen waar men den Islam

belijdt, zijn talrijk; in Kairo alleen

telt men vierhonderd moskeeën en

driehonderd scholen, met ongeveer

negenduizend leerlingen. Ook de

Koptische Christenen hebben groote

kloosters en aanzienlijke kerken.

Den tegenwoordigen Kedif van

Egypte, Abbas II, die sedert 1892

regeert, staat een Egyptisch ministe-

rie ter zijde ; maar de hooge ambte-

naren zijn Engelschen ; ook het leger

is geheel in Engelsche handen ; er

bestaat algemeene dienstplicht, maar
men kan zich vrij koopen. Er zijn

ongeveer 23.000 man inlandsche

troepen en 5000 Engelschen.

Van de groote steden der oudheid

hebben zich maar weinige tot een

groote moderne stad ontwikkeld.

Thebe met zijn ruïnen heeft eenige

gebouwen gekregen, voor het toe-

risten-verkeer Ook Kairo kan men
moeilijk de waardige voortzetting

van het oude Memfis noemen. En
het bestaan van Alexandrië loopt

niet terug tot in den oud-Egyptischen

tijd.

De tegenwoordige hoofdstad van

Egypte en de grootste stad van heel

Afrika tevens is Kairo, in de tiende

eeuw gesticht, nadat reeds in de

zevende eeuw de iets zuidelijker aan

den Nijl gelegen, en thans oud-Kairo

geheeten, plaats het aanzijn gekregen

had. Waarschijnlijk heeft op de plek

waar Kairo ligt, vroeger eene kleinere, oud-

Egyptische vestiging gelegen. De stad ligt tegen

de westelijke helling van het schilderachtige,

ongeveer tweehonderd meter hooge Mokattam-

gebergte, en van de noordelijkste uitloopers

van het woestijn-plateau tusschen den Nijl en

de Roode Zee. De eigenlijke naam van de

stad is Masr-el-Kahira, de overwinnende. De
oudste stadswijken met het oostersche druk

gewriemel, waarvan sommige buurten van

onze groote steden een niet onjuist, maar wat

kleurloos beeld te zien geven, en de nauwe
straatjes liggen het hoogst tegen den berg en

Ethiopiscli meisje uit Kairo.

De Volken der Aarde. II.
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vandaar is de stad allengs naar den Nijloever

gedaald. De op zijn Europeesch ingerichte

nieuwe stad heeft breede en regelmatige straten

en groote openbare gebouwen. Onder de

talrijke moskeeën, die thans weder zorgvuldig

onderhouden worden, zijn er die goede stalen

mogen heeten van Arabische bouwkunst;

meerendeels dagteekenen zij uit de I3 de en

I4de eeuw; de oudste is van 879 en is dus

vóór den bouw van de tegenwoordige stad

gesticht. De moderne gebouwen zijn weinig

aantrekkelijk en steken onaangenaam af bij

de oostersche lijnen- en kleurenpracht. Het

oorspronkelijk karakter van Kairo is nog het

best bewaard gebleven in de bazaars en in

de zeer levendige hoofdstraat van het oude

stadsdeel, de anderhalven kilometer lange

Moeski. Boven de stad tronen op een uit-

looper van het Mokattam-gebergte de citadel,

die op bevel van Saladin in 1166 gebouwd
werd, en de moskee van Mohammed Ali met

twee minarets, slank als naalden. In het

noordoosten liggen buiten de poorten de om
hunne architektuur beroemde graven der

Kalifen, en dan komt oostwaarts de woestijn.

Over de groote Nijlbrug komt men aan het

paleis van Gizeh, waar het reeds genoemde

oudheidkundig museum is; vanhier voert

westwaarts een lijnrechte weg naar de aan

den rand van de westelijke woestijn lig-

gende pyramide van Gizeh, en de sfinx.

Ten zuiden hiervan liggen nog andere

beroemde bouwwerken en ruïnen, de pyra-

miden van Aboesir, van Sakkara en van

Dasjoer; dichter bij den Nijl de plek waar

het oude Memfis stond. En in deze buurt

was het, dat op 2 1 Juli 1 798 van den top

der pyramiden veertig eeuwen neerzagen

op de soldaten van generaal Bonaparte.

Naast Kairo bloeit Alexandrië op, de

stichting van Alexander den Groote, eerst

een der belangrijkste steden van de oud-

heid en van de eerste periode der middel-

eeuwen, later sterk achteruit gegaan, de

handel verloopen, de bevolking gedund,

de haven verzand. Onder Mohammed Ali

begon de stad weder op te komen en

thans is zij de voornaamste haven des

lands met ruim 300.000 inwoners en meer
Europeanen dan in Kairo. Het Arabische

Alexandrië ligt op een onregelmatige

landtong, het voormalige eiland Pharos, tus-

schen de westelijke, belangrijkste, en de ooste-

lijke haven; aan laatstgenoemde, en verder

het land in, ligt de na de beschieting van

1882 nieuw opgebouwde Europeesche wijk,

met ruime en luchtige huizen. Ondanks haar

beroemden naam is er in Alexandrië maar

weinig antieks en haar uiterlijk gelijkt veeleer

op dat van een moderne handelsstad. Zand

en moerassen vindt men in de omstreken meer

dan tuinen en bouwland.

Rosette en Damiette, de beide andere

delta-havens, hebben door de opkomst van

Alexandrië en van Port Said veel van hare

beteekenis verloren. Rosette met al zijn tuinen

ziet er erg verlaten uit; in Damiette zijn nog

eenige zijde- en katoenweverijen. In de delta

zelve, met uitzondering van het noordergedeelte

goed bewoond, liggen nog verscheidene

tamelijk groote steden, waarvan echter niets

bijzonders te zeggen is. Maar vermeldenswaard

is nog Mansoera, de katoenstad, en Tanta

met drie groote jaarmarkten, waar kooplieden

en nieuwsgierigen uit drie werelddeelen samen-

komen; het is 't belangrijkste station aan de

spoorlijn Alexandrië—Kairo.

De oostelijke grens van de delta en van

het bebouwde land is het Suez-kanaal. Een

kanaal door de landengte van Suez heeft er
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reeds in de oudheid bestaan, namelijk de ver-

binding van den Nijl met de Roode Zee ; maar

door gebrek aan onderhoud is het ongeschikt

geworden als verkeersweg. Het Suez-kanaal —
maar wat is daarvan te vertellen dat niet

iedereen weet ? Wie niet zelf er doorvoer, heeft

een kennis die het deed. Een grootsch werk

dat een kleinen indruk maakt, of geen. Een
vinger, een reuzenvinger, door het zand ge-

trokken, zoodat in het geultje water liep.

Destijds, 25 jaar geleden, was het kanaal pas

tien jaar gereed en dus misschien nog niet af.

De Conrad liep met zijn voorsteven in Egypte

en bleef zóó vast zitten dat er achter een tros

moest uitgebracht worden. Het duurde lang

genoeg om met een sloep eens aan land te

gaan ; er groeiden, in plaats dadelpalmen, in

een poeltje precies dezelfde duikelaars als in

de Kralingsche plas. Dit is de eenige

keer dat ik in Afrika ben geweest.

De tot nu toe besproken deelen van

Afrika kan men, naar hun vóórkomen

en bouw, tot de tafellanden rekenen,

met of zonder berggroepen of berg-

toppen hier en daar er bovenop ; landen

waar verbrokkeling en uitspoeling, in-

zinking en ontblooting plaatselijk aan

't landschap het uiterlijk van een berg-

land gegeven hebben. Anders is het

gesteld in 't noordwesten van Afrika,

in de Atlaslanden naar men de geheele

streek wel noemt, met den naam die

door geografen in Europa gebruikt werd

en uit den ouden tijd is bewaard ge-

bleven. Dat noordwesten komt in berg-

stelsel zeer veel overeen met Spanje en

Italië, waarvan het door twee niet zeer

diepe en evenmin zeer oude zeestraten

gescheiden is. Een vreemdeling uit het

noorden op Afrikaanschen bodem, heeft H
men dit gedeelte geheeten. En het klimaat

wisselt tusschen Europa en Afrika en is

deels een woestijn-, deels een Middel-
||

landsche Zee-klimaat.

Weinige streken van de Middelland-

sche Zee-landen hebben het ethnografisch

karakter dat zij in de oudheid droegen, Hj
zoo trouw bewaard als het Atlasgebied.

De ouden vonden in de noordelijke

kustlanden van Afrika ten westen van

Egypte een bevolking, die, hoezeer

zij in verschillende stammen gesplitst was, in

uiterlijk en in beschaving veel overeenstem-

mends toonde en zich bepaaldelijk van de

donkerkleurige Ethiopiërs in het binnenland

door opvallend lichtere kleur en een hoogere

ontwikkeling onderscheidde. Dit waren de

Libiërs, de voorvaderen der Berber ; in welke

betrekking de Berber tot de lichtkleurige,

vroeger besproken Foelbe staan, is niet opge-

helderd ; maar er is veel voor eene verwant-

schap te zeggen. Even voorzichtig moet men
zijn bij het onderstellen van eene innige ver-

wantschap van de Berber en de bewoners van

het Iberische schiereiland. Volkomen zeker

daarentegen is het verband tusschen de Berber

en de verdwenen of althans niet meer zuiver

aanwezige Goeanchen op de Kanarische

eilanden.

Meisje van Las Palmas, Kanarische eilanden.
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Berber-meisje.

De invallen der Feniciërs, Romeinen en

Germanen kunnen op de Berber niet geheel

zonder invloed gebleven zijn, maar de mate

van die inwerking is niet meer aan te toonen.

Van meer belang was de intocht der Arabieren,

die maar weinige deelen va.n het toenmalige

Berber-gebied onbezocht lieten. Zoo komt het,

dat men tegenwoordig onvermengde en zuivere

Berber, zoomede onvermengde Arabieren en

Arabieren met Berberbloed kan onderscheiden.

Daarbij komen in de Atlaslanden de plaatse-

lijk talrijke Joden, velerlei elementen uit

Soedan en de lokaal talrijke Europeanen. Het

zuiverst zijn de Berber bewaard gebleven in

de bergstreken, waar zij ook thans nog de

meerderheid der bevolking- vormen. Reeds in

de oudheid werden zij beschreven als een

groot, krachtig en lichtkleurig ras van edelen

lichaamsbouw en één van taal. Ook nu nog
is dit zoo. De Berbertaai is in talrijke dialekten

bewaard gebleven bij al de stammen van
Marokko, Algiers en Tunis, in vele oasen van

de woestijn en zelfs bij de Toeareg. Inderdaad

de verschillende volksstammen van noord-

Afrika die wij onder den naam Berber be-

grijpen, spreken talen van ééne familie, of

liever dialekten van één taal.

Van den oudsten historischen tijd zijn de

Berber bewoners van noord-Afrika geweest.

Alles wat over hunne vroegere woonplaats en

hunne verhuizing hierheen medegedeeld wordt,

is voortbrengsel der verbeelding. De naam
Berber, van de Arabieren overgenomen, is

niets dan het klassieke barbari ; de inboor-

lingen van noord-Afrika werden door Grieken

en Romeinen gewoonlijk aldus betiteld, maar
deelden dezen naam met alle andere onbe-

schaafde volken. De Arabieren die Grieksch

noch Latijn verstonden, hebben dien tot

eigennaam gemaakt en gelokaliseerd ; evenals

— wij zeiden het reeds — dit later geschied

is met het Arabische woord kafir.

Van Moorsche volken wordt in den titel

boven dit hoofdstuk gesproken. Bij de oude

schrijvers komen de Berber onder verschillende

rassen voor, van welke Libiërs, Afri en Mauri

de meest bekende zijn. Alle drie worden slechts

overdrachtelijk van het geheele volk gebezigd,

oorspronkelijk zijn het slechts namen van stam-

men. De Mauri dat waren de Mooren, in

uitgebreiden zin nu, het volk van het noord-

westelijke Afrika, en de strijd die de Christenen

van Spanje en Portugal te voeren hadden om
zich van hunne Moslimsche, steeds uit Afrika

ondersteunde, overheerschers te bevrijden, wordt

veelal als een strijd tegen de „Mooren" be-

schouwd. In deze beteekenis, ais volk van het

noordwestelijke Afrika is de naam hier op te

vatten Ook in Tunis zullen wij deze Mooren

ontmoeten.

De Berber hebben van den ouden tijd af

een gemeenschappelijken naam, die echter een

letter bevat waarvoor in onze talen geen

teeken bestaat en die door velen van ons.

niet kan worden uitgesproken, de keel-r, sterk

gebrouwd ; bedoelde naam luidt in het enkel-
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voud Amazir of Amasjer, in het meervoud

Imaziren of Imoesjar, en beteekent volgens de

gewone verklaring edelen of vrijen.

De bevolking van Marokko kan onderschei-

den worden in een Arabisch en een Berbersch

element; de onvermengde Arabieren wonen

hoofdzakelijk aan het noorder- en middendeel

van de Atlantische kust, maar het Arabisch

dringt tot ver in het binnenland, zoodat zijn

gebied ongeveer de helft des lands beslaat ; in

het overige is 't Berbersch thuis.

Tusschen Berber en Arabieren bestaat in

menig opzicht groot verschil. Gewoonlijk zijn

zij blanker dan de Arabieren en zij onder-

scheiden zich van dezen ook in vorm en

trekken van het gelaat. Merkwaardig is het

dat men vele Berber aantreft met blauwe

oogen en roode of gele haren. Dat zijn na-

komelingen der Germanen, der Vandalen, heeft

men gezegd ; maar daarvoor zijn zij te talrijk

en nog nergens is in Afrika een spoor van

Germaansche taal of zeden aangetroffen.

De Arabieren zijn gewoonlijk herders, vee-

fokkers, goede ruiters, tentbewoners ; de Ber-

ber zijn meer landbouwers, kooplieden, in 't

algemeen rustiger en hoewel geen stichters

van groote steden of van politieke bondge-

nootschappen, toch meer aan dezelfde plek

gronds gebonden dan de Arabieren. De meeste

groote steden zijn door Arabieren gebouwdi

wat niet te verwonderen is wanneer men in

het oog houdt, dat de hooge beschaving der

Arabieren in de middeleeuwen reeds leidde

tot de vorming- van machtige staten en van

krachtige, goed ingerichte politieke genoot-

schappen.

De dorpen der Berber liggen veelal op

gemakkelijk te verdedigen punten en hebben

het karakter van een vesting ; hunne huizen

zijn dikwerf van steen en meer dan één ver-

dieping hoog, en naast deze vindt men er ook

hutten en eenige tenten; terwijl de Arabieren,

ook op hunne vaste woonplaatsen, hun zwer-

versaard dusdanig behouden hebben, dat de

talrijke tenten een belangrijk en in het oog
vallend deel der nederzettingen uitmaken. De
Arabieren behooren tot de aristokratische of

patriarchale volken
;

bij hen is de familieband

zoo sterk, dat deze nog blijft bestaan als de

familie reeds een groote stam is geworden,

zelfs wanneer deze in verschillende afdeelingen

gesplitst is, wier woonplaatsen ver uiteenliggen.

Zooals de familie verantwoordelijk is voor elk

harer leden, blijft het de stam ; aldus kan zelfs

de zaak van het individu die van den geheelen

stam worden. Geslachtsadel staat bij hen op

den voorgrond. Naarmate iemands stamboom
zuiverder is en hooger opgevoerd wordt,

naarmate hij onder zijne voorouders meer

mannen van naam heeft, naar die mate klimt

zijn adel en zijn invloed. Geheel anders is de

Berber-maatschappij. De familie-band strekt

zich bij hen niet buiten het huisgezin uit

;

geboorte-adel bestaat bij hen niet. De gemeente,

niet de stam is de grondslag hunner samen-

Berber-vrouw.
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leving. Dit is het principieel verschil ; de

Arabische stam ontwikkelt zich gewoonlijk

niet rechtstreeks uit ééne familie, maar ont-

staat uit eene agglomeratie van familiën, ter-

wijl de leden eener Berber-gemeente in den

regel onderling verwant zijn, evenals de ver-

schillende gemeenten eener confederatie. Maar

bij de eersten blijft de patriarchale inrichting

steeds bestaan ; de namen der stammen en

der geslachten zijn meestal persoonsnamen.

Bij de laatsten omgekeerd zijn de namen in

den regel plaatsnamen of ook wel ontleend

aan het bedrijf, dat voornamelijk in een ge-

meente of in een gebied uitgeoefend wordt.

De positie der vrouw is bij de Berber veel

gunstiger dan bij de Arabieren
;

zij bekleedt

een hoogen rang en geniet groote vrijheid.

De Arabische vrouw is zoowel vóór als na

haar huwelijk in een soort gevangenschap, zij

komt zelden op straat en dan geheel gesluierd;

slechts hare allernaaste verwanten mogen haar

gelaat zien. Zelfs binnenshuis is zij niet vrij

;

zij spijst niet tegelijk met haren echtgenoot en

meester. Het gevolg van een en ander is, dat

zij onbeschaafd en onontwikkeld blijft; de wet be-

schouwt haar als onmondig en zij is dit ook. De
Berbersche daarentegen mag vrij en ongesluierd

uitgaan
;
mag spreken met wien zij wil

;
zij eet

met haar gezin, zelfs als er gasten zijn
;

zij

koopt op de markt wat noodig is ; kortom zij

geniet dezelfde vrijheid als de Europeesche

vrouw. Dit zoowel in Kabijlië als in de Sahara

en bij de volken van den Atlas. Het is niets

ongewoons — en zoover zijn we zelfs in

Europa niet — dat een jong meisje haar

kameel bestijgt, om haar minnaar die twintig,

dertig uur ver woont een bezoek te brengen.

Bij den landbouw wordt de ploeg gebruikt

;

de Berber teelen van oudsher gerst, tarwe,

linzen, boonen, vlas en kalebassen. Later zijn

uit Amerika daarbij gekomen tabak, maïs,

aardappelen, de agave en de vijgencactus ; in

het wild groeien artisjokken. Bijna al de Euro-

peesche zuidvruchten vindt men bij de Berber,

ook den wijnstok wiens druiven veel gegeten

worden, en notenboomen in groote hoeveelheid.

De Berber hebben handel en veeteelt, maar

niet minder, landbouw en nijverheid in eere

gehouden. In Kabijlië kent men geen andere

bronnen van bestaan. De meeste gemeenten

leven van de opbrengst hunner akkers en

hunner vruchtboomen, vooral van de olijfkui-

tuur; verscheidene wier land minder gunstig

is, bestaan van het fabriceeren van werktuigen

voor den landbouw, van wapenen, van gouden

en zilveren voorwerpen — één gemeente be-

stond destijds enkel uit valsche munters —
van houten meubelen en van kleederen. De
vestiging van een smid of een timmerman in

een gemeente waar men vroeger verplicht

was de hulp van naburen in te roepen, geeft

algemeene vreugde en niet zelden bekleedt in

een landbouwende gemeente de werkman den

hoogsten rang. In de Sahara bepaalt zich de

landbouw voornamelijk tot de dadelkuituur in

de oasen en deze wordt bijna uitsluitend aan

de Berbersche Heloten overgelaten.

Bij de stammen die de Sahara beheerschen,

worden als lastdieren gebruikt muilezels, ezels,

kameelen en dromedarissen ; de kameel kan

meer dragen, maar de ezel is geharder en

loopt steviger, kan ook dagen zonder

drinken blijven en vindt de geheele woestijn

door het noodige voedsel. De kameel en

alles wat tot zijne produktiviteit behoort, is

hier een voorname zaak. Aan het dresseeren

van dit nuttige dier wordt de grootste zorg

besteed en het leger verplaatst zich zoodra

de weide afgegraasd is. De rijkdom wordt

enkel naar het aantal kameelen berekend.

Zonder de kameel is de Sahara voor een groot

gedeelte onbewoonbaar, stellig onbegaanbaar.

Hij alleen is in staat de ontbering te verdra-

gen die hier van het lastdier gevorderd wordt.

Eene verbinding van het Negerland met noord-

Afrika is zonder de hulp van het schip der

woestijn ondenkbaar. En toch leidt een histo-

risch onderzoek tot het resultaat, dat de kameel

in vrij laten tijd, en wel naar het schijnt eerst

ten tijde der Ptolemaeën in Afrika is inge-

voerd. Het oudste bericht omtrent kameelen

in Afrika is de vermelding dat onder den

buit door Caesar op Joeba behaald zich ook

22 kameelen bevonden ; en het eerste getui-

genis waar gesproken wordt van talrijke

kudden, is van het jaar 370 onzer tijdreke-

ning. Aan den grooten karavaanweg naar

Fezzan, die thans gewoonlijk te kameel be-

reden wordt, gebruikte men oudtijds uitsluitend

runderen
;

waarschijnlijk werd vóór den tijd

der Ptolemaeën de Sahara niet zooals nu

doorreisd, en werd zij niet door de Berber
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bewoond : en even waarschijnlijk heeft de ken-

nis der ouden, Ptolemaeén inkluis, de groote

woestijn nooit overschreden en het Negerland

niet bereikt.

Er zijn twee soorten, de gewone kameel,

die men als melkdier en als lastdier ge-

bruikt en de dromedaris, die tot de andere in

verhouding staat als een edel gedresseerd

rijpaard tot het gewone trek-

paard. De opvoeding dezer

dieren vereischt buitengewone

zorg en langen tijd. Is zij vol-

tooid, dan heeft de dromedaris

de waarde van drie-, viermaal

een gewone kameel. Hij kan

honger en dorst verdragen ; als

het gras overvloedig is brengt

hij den winter en de lente door

zonder te drinken ; in den herfst

drinkt hij slechts tweemaal

's maands ; in den zomer kan

hij zich op reis vergenoegen

met slechts om de vijf dagen

te drinken. Hij eet op reis

weinig, kan een geheelen dag

doordraven, verschrikt nooit ; in

den snelsten draf kan hij plot-

seling stilhouden, in galop nade-

ren tot een in den grond ge-

stoken lans, rondom deze een

zoo kleinen cirkel beschrijven,

dat zijn meester het wapen

grijpen kan. en terstond door-

galoppeeren.

Maar om op de industrie

terug te komen ; er zijn molens,

tegelbakkerijen en kalkbrande-

rijen, er wordt zeep gemaakt

en vlechtwerk vervaardigd, ge-

weven en in hout gesneden, pot-

ten gebakken en gesmeed. In Ma-

rokko maakt men mooie schotels en schalen van

ijzer, geelkoper en brons. In zuid-Algiers wordt

buskruit gemaakt. Tapijten en kleedingstukken

zijn goed afgewerkt en voortreffelijk lederwerk

levert Marokko eveneens. Als wapens gebrui-

ken de Arabische stammen en de Berber lange

zwaarden, geweren en kromme sabels, bene-

vens rijk versierde kogeltasschen en kruithoorns.

De bevolking van Marokko is dus te ver-

deden in een Arabisch en een Berber-element.

De menschen van den grooten stam der Rif-

Berber zijn middelmatig groot, krachtige, breed-

geschouderde figuren en onder hen is het, dat

men opvallend veel lichte oogen en lichtkleurig

haar aantreft. Iedere Rif-Berber draagt een kleine

haarvlecht rechts op het achterhoofd, die aan

de haardracht der Libièrs herinnert op de

Meisje van de Oelad Nail.

oude Egyptische bouwvallen. Deze stam, de

Rif-piraten, staan in een slechten reuk uit hoofde

van hun roof- en moordlust. Nog tegen-

woordig behoort hun land tot de voor blanken

meest ontoegankelijke deelen van noord-Afrika.

Behalve uit rooven, gaan zij ook uit metselen

en het land bewerken in den vreemde, o.a.

in Tunis.

De Berber van den oostelijken Marokkaan-

schen Atlas, die van Fez tot aan de oase
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Tafilelt wonen, zijn slank gebouwd en hebben

ten noorden van het gebergte een lichte, ten

zuiden daarvan, ook waar zij zich niet met

de Negers vermengd hebben, een donkere

huidkleur. Het haar is veelal donker. De
vrouwen plegen zich te tatoeëeren. Een

eigenaardig wapen is de houten sabel, waar-

mede zij geduchte slagen kunnen toebrengen

;

ook deze houten wapens kan men waar-

schijnlijk als de overblijfselen beschouwen uit

een tijd toen houten wapens in Afrika alge-

meen waren. De huizen in het zuiden van

Vrouw van de Oelad Nail.

den Atlas, als ksars bekend, bestaan uit klei

met gehakt stroo en steentjes dooreengemengd
;

in enkele streken verrijzen voorraadschuren,

in den vorm van tien tot twaalf meter hooge

vierkante torens. Aan de boven-Draa en aan

de Oead Dades staan fraaie ksars, met lijst-

werk en arabesken versierd, met gestukadoorde

kamers en andere weelde. De zeden van deze

in handel en industrie nog kinderlijke Berber

zijn eenvoudig; onder stamgenooten zijn gast-

vrijheid en trouw gewone dingen, maar tegen

over vreemden mag men geweld plegen en

diefstal, ja men duldt deze niet alleen, maar
zij zijn zelfs voorgeschreven onheuschheden.

De stammen onderling verkeeren op voet van

oorlog, maar tijdelijk of op den duur kan men
veiligheid en vrijgeleide koopen. Dronkenschap,

en ook het rooken van tabak en van hennep
vinden hoogelijk afkeuring.

De groep der Sjlöch is veel vreedzamer

en meer geschikt tot handel en industrie. Het
donkere type heeft ook hier de overhand

en overigens bevat de groep veel Arabisch-

en Negerbloed. Ten zuiden van Oead Noen
leeft men het Arabische nomaden-leven en

spreekt men Arabisch ; eerst omtrent de Adrar-

oase in het zuidwesten der woestijn woont

weder een gezeten Berber-bevolking. Maar aan

de boven-Draa en de beneden-Oead Dades

begint de vermenging van Berber en Negers,

die van de echte Negers uit de Negerlanden

goed te onderscheiden zijn.

Soms geven de namen der stammen in

noord-Afrika al eenig uitsluitsel over hunne

ethnografïsche plaats en hun graad van zui-

verheid van ras. Arabische stammen van zuiver

bloed worden gewoonlijk door het voorvoegsel

Oelad aangeduid en van gemengd bloed door

Beni. Zoo vindt men in het oosten van Ma-

rokko de Oelad el Hadj in het dal van de

Moeloeja, tegenover de westelijk van deze

op het hoogland wonende Beni Gil. Alle

„Oelad" geheeten stammen schijnen meer

Arabisch bloed te bezitten dan de „Beni" en

gaan bij de Arabieren door voor edeler en

zuiverder van stam. De „Oelad" zijn Arabische

nomaden, de „Beni" meer gearabiseerde Ber-

ber, bij wie het Semitische type minder scherp

te voorschijn komt dan bij de stammen die

meer Arabisch zijn. In het algemeen zijn in

Marokko de Arabieren het wandelende, de

Berber het zittende deel der bevolking ; maar

er zijn ook uitzonderingen Ten oosten van

Fez tot aan de zee dwalen stammen zóó

regelmatig winter en zomer heen en weer,

dat men vertrouwbare winter- en zomerkaarten

zou kunnen maken van deze streek.

Een hoofd element van den echt-Berberschen

godsdienst schijnt de vereering der afgestor-

venen geweest te zijn. Bij de graven der edelste

mannen en vrouwen werd reeds in den tijd

van Herodotus en wordt nog heden de eed

afgelegd. Als men een godspraak verlangde,
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legde men zich op het graf der voorvaderen

neder en beschouwde het droomgezicht als

het begeerde orakel. Dit geschiedt ook thans

nog op de graven der maraboets. Tegenwoor-

dig zijn alle Berber tot den Islam bekeerd,

maar zij vatten dien op hunne wijze op
;

zij

hebben heiligen en kloosters en een priester-

stand die grooten invloed bezit ; in het land

der Kabijlen moet men den welstand der ge-

meente afmeten naar de meerdere of mindere

pracht waarmede de moskee is gebouwd of

versierd. De uitbreiding van den Islam ge-

schiedde letterlijk met het zwaard in de eene,

den koran in de andere hand. De troepen

tegen de ongeloovigen gezonden, moesten niet

alleen onderwerpen, maar ook bekeeren. De
krijg dien zij te voeren hadden was een heilige

krijg en daaraan deel te nemen werd als een

verdienstelijk werk beschouwd. Vrome mannen
vonden in de grensvestingen die het Moslimsch

gebied tegen Turken, Byzantijnen en Berber

moesten verdedigen, een oefenplaats voor hun

geloofsijver en het verblijf in zulk een plaats

bezorgde den Moslim een reuk van heiligheid.
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Langzamerhand vormde zich daar een soort

van geestelijke ridderschap, die misschien het

voorbeeld van de Christelijke ordens der tempel-

ridders en andere geweest is. Deze werden

morabit, meervoud morabitoen geheeten, af-

komstig van een Arabisch woord dat ,,tot de

bezetting eener grensvesting behooren" be-

teekent. De Franschen hebben daarvan mara-

bout gemaakt. Naarmate de Islam zich uit-

breidde trad de geestelijke werkzaamheid der

maraboets meer op den voorgrond. De grens-

vestingen werden kloosters, de morabitoen

kregen meer en meer een priesterlijk karakter,

zoo zelfs dat in sommige streken hun het

dragen van wapenen niet meer geoorloofd is.

Aldus vooral in het land der Berber, die in

deze instelling het middel vonden om hunne
godsdienstige behoeften te bevredigen. De
Berber zijn geloovig, vooral bijgeloovig. Een
man van vrome praktijken, die veel bidt en

wiens gebed verhoord wordt, geniet bij zijn

leven reeds de vereering van een heilige,

vooral als hij wonderen kan doen. Na den

dood groeit die vereering. Voor den Berber

is de " maraboet eigenlijk God. De naam van

een gevierden heilige, uitgesproken door den

ongelukkige die op het punt staat uitge-

plunderd te worden, zal den boosdoener doen

terugschrikken ; de naam van God zal het

slachtoffer niet beschermen. Rohlfs werd op

zijn rit over den Atlas meer dan eens uit

levensgevaar gered door het uitspreken van

den naam en het toonen eener sjerp van

een sjerief die als een heilige vereerd wordt.

Dan veranderde plotseling het tooneel ; de

roovers baden hem om zijn zegen en brachten

hunne zieken, om door de aanraking der heilige

sjerp genezen te worden Der menschen kern

is overal dezelfde.

De Berber zijn wel een godsdienstig volk,

getuige de zorg aan de versiering der mos-

keeën besteed. Als alle andere versiering

ontbreekt en de moskee slechts een armelijke

hut is, ziet men nog in de groene ranken die

de grijze muren bekleeden, het bewijs dat het

niet aan gemis van vroomheid ligt, dat het

gebouw geen prachtiger aanzien heeft. Aan
de verfraaiing van hun bedehuis offeren de

bewoners van een armzalig dorp dikwijls alles

op. In kleine gemeenten van zestig of zeventig

'^'"'Jöfc -JET

Meisjes en jongen van de Oelad Nail en twee Neger-meisjes.
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zielen vindt men soms nette moskeeën, wit

gepleisterd en met pannen gedekt ; vooral

blijkt deze zorg indien de moskee op het

graf van een heilige gebouwd is.

De naam maraboet heeft dus twee betee-

kenissen ; in wijderen zin beteekent hij monnik,

in engeren zin is hij de titel van een heilige,

die dan bovendien nog de eeretitels sidi,

mijn heer, of lella, mijne vrouw, dragen. Want
evenals in den ouden tijd vrouwen priesteressen

waren, ja zelfs uitsluitend de gave der profetie

bezaten, zijn er ook tegenwoordig nog vrou-

welijke heiligen.

Het gelaat der vrouwen is bij de Berber

ongesluierd, maar de mannelijke edele Berber

der woestijn sluieren het gelaat van de oogen

af tot beneden. Zij hebben dit gemeen met

de stammen ten zuiden van Marokko en

heeten daarom evenals dezen „sluierdragende"

stammen. Het gebruik geldt als kenteeken

voor den vrijen en edelen man.

Marokko heeft, hoewel een krachtig cen-

traal gezag ontbreekt in dit Moorsche rijk,

tot dusver zijne onafhankelijkheid weten te

bewaren, voornamelijk wel omdat de Euro-

peesche machten het niet eens kunnen worden

over de vraag, wie daar in de toekomst het

meest te zeggen zal krijgen. Zoo komt het,

dat de zuidelijke oever van de Straat van

Gibraltar nog altijd in het bezit is van een

door en door oosterschen staat en dat enkele

deelen van Marokko voor de Christenen

nog even ontoegankelijk zijn als de moeilijkst

bereikbare hoekjes van centraal- Afrika. In de

i6de eeuw behoorde westelijk Algerië en de

Sahara, tot aan Senegambië, tot Marokko en

vruchteloos trachtten de Turken, die in 1520

Algerië bezetten, vasten voet te krijgen in

Marokko ; vandaar dat het Turksche element

hier ontbreekt. De onrust die thans de aandacht

op het rijk vestigt, is niet eerst in lateren tijd

over het land gekomen ; reeds uit het begin

van de I7 de eeuw vindt men binnenlandsche

troebelen vermeld, aangroeiend tot krijg in

de i8 de eeuw en tot oorlogen met buiten-

landsche machten in de ro/le , met Frankrijk

in 1844, met Spanje in 1860.

Ook in het grensgebied van het ten oosten

aan Marokko grenzende Algerië heeft zich de

onrustige toestand van Marokko doen gevoelen.

Van de oase Figig die in Marokko, dicht bij

de Marokkaansch-Algerijnsche grens ligt, zijn

in 1903 invallen gedaan op Fransch grond-

gebied en de gouverneur generaal van Algerië

tot onderzoek daarheen getrokken, is alleen

door langs een anderen weg terug te keeren,

heelhuids kunnen thuiskomen. Figig is daarna

getuchtigd, maar het feit dat des sultans macht

niet tot deze grensplaatsen strekt, is blijven

bestaan. En niet alleen daar laat het gezag

van den 2 5jarigen Abdoel Asis te wenschen

over; de pretendent-sultan Boe Hamara, met

een krachtigen aanhang van opstandelingen,

zit de regeeringstroepen in den weg, overal

waar deze zich vertoonen. De rebellen be-

stoken hen van alle kanten, vallen aan,

worden teruggeslagen, verzamelen zich weder,

vallen op nieuw van een anderen kant aan

en zoo gaat het voort. Dat kan nog lang

zoo duren Waar de regeeringstroepen zich

gelegerd hebben, snijden de opstandelingen

den watertoevoer af en noodzaken den vijand

tot aftrekken.

Onlangs, in September 1903, is het bericht

uit de lucht komen vallen van een Fransch-

Engelsche overeenkomst ter regeling van de

Marokkaansche zaken, met medewerking van

Spanje en Italië. Frankrijk zou daarbij het

protektoraat over Marokko verkrijgen, met
uitzondering van een neutraal blijvend deel

der noordkust. Hoe de sultan van Marokko

over dit plan denkt, wordt niet gemeld ; ook

niet of men bij iederen Franschman die het sulta-

naat zal moeten „beschermen" een gewapen-

den soldaat van gelijken landaard zal plaatsen,

om hem te beschermen tegen de niet plot-

seling tot vriendschap geworden felle haat

der Marokkanen. Terecht heeft men gevraagd

wat Engeland van plan is, nu het Frankrijk

den mond stoppen wil met een brok woestijn.

Later zijn er plannen voor den dag gekomen

van heel wat bescheidener afmetingen. Wan-
neer de sultan maar over de noodige fondsen

beschikte om zijn leger te voeden en te betalen,

dan zou de rust wel terugkeeren en Marokko's

onafhankelijkheid gehandhaafd kunnen worden.

De berooide schatkist zal eerst op bevredigend

peil moeten gebracht worden. En dan zal

Frankrijk, vriendschappelijk en gematigd op-

tredend, Fransche officieren zenden om de

grens-bewakingstroepen aan te voeren en de

troepen die toezicht zullen houden op de nieuw

/
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aan te leggen Fransche spoorwegen van de

kust naar het binnenland en over het innen

der douane-rechten ; en misschien wel over het

betalen der belastingen, die nu niet betaald

worden ; de handel en het verkeer, deze zullen

het land moeten beschaven .... Dikwijls is de

Fransche natie benijd, maar nu is er reden

haar te beklagen met zulk een buur, na al

de moeite en opofferingen die de verovering

van Algerië gekost heeft. Dat Frankrijk ginds

geen oorlog voeren wil en niet voornemens

is in noordwest-Afrika den veldtocht der

Italianen in Abessynië te herhalen, pleit voor

het doorzicht zijner bewindvoerders.

Mohammed zelf heeft er blijkbaar op ge-

zinspeeld, dat Frankrijk eenmaal Marokko zou

beheerschen en een einde maken aan gind-

schen barbaarschen toestand, toen hij zeide,

hetgeen letterlijk vertaald aldus luidt : „Met recht-

vaardigheid is (zelfs) het ongeloof van duur; met

onrechtvaardigheid duurt (zelfs) de Islam niet".

De thans ingetreden winter, die met den

onzen samenvalt, heeft het land tijdelijk tot

rust doen komen.

In Algerië, breeder: in noord-Afrika heeft

men woon- en verblijfplaatsen gevonden van

voorhistorische menschen, die holen bewoonden,

hunnebedden bouwden en andere steenen

dolmen. Deze monumenten behooren tot zeer

verschillende, ver uit elkander liggende perio-

den; enkele kunnen zeer oud zijn, maar in

één heeft men een Romeinsche zuil als be-

standdeel gevonden en Romeinsche munten

binnenin. Het is daarom wel gewaagd uit het

karakter der monumenten van noord- Afrika

te besluiten tot den aard der vroegere volks-

verschuivingen, of te gissen naar klimaat-ver-

anderingen. Het laatste is misschien nog het

minst gevaarlijke, want men heeft inderdaad

in streken van de zuid-Algerijnsche Sahara,

die thans zoo goed als waterloos zijn, sporen

van oude woon- en kampplaatsen gevonden,

wier aanwezigheid zich bijna niet anders laat

verklaren, dan door aan te nemen dat het land

vroeger minder woestijn was dan tegenwoordig.

Zoover de historische berichten loopen, is

Algerië door een volk van Libiërs en Berber

bewoond geweest, onder welke oudtijds, vóór

den tijd der Vandalen, licht- en donkerkleurige

menschen te vinden waren.

In Algerië valt het moeilijk te onderscheiden

of een groep menschen tot de Kabijlen, dus

tot de Berber behoort of tot de Arabieren.

De taal is geen kenmerk ter onderscheiding,

want vele Berber spreken Arabisch. Soms
noemt men Arabieren, hen die in tenten of

loofhutten wonen en gemeenschappelijk grond-

bezit hebben, Berber hén die in steenen huizen

Berber van Algerië.
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verblijven en een afzonderlijk bezit van den

grond kennen. Maar dit gaat niet altijd op.

Evenmin zijn de lichaamsbouw en het uiterlijk

kenmerken, waarop te vertrouwen valt, daar

donkerkleurige Berber veel op Arabieren ge-

lijken. Het eenige dat men zeggen kan, is

dat de Berber meer van Europeanen hebben

dan de Arabieren. In Algerië is niet als in

Marokko het voorvoegsel Oelad dat den stam-

naam vergezelt gebruikelijk voor stammen van

zuiver Arabisch bloed ; want de Oelad Nail

uit het gebergte van dien naam, dat ten

westen van Biskra in de richting van zuid-oost

naar noord-west zich uitstrekt, zijn gearabiseerde

Berber. Sommige Oelad Nail hebben een in

!

t oog vallend Europeeschen gelaatsvorm.

De Arabieren genoemde inlanders zijn

nomaden waar steppen of woestenijen liggen,

en vestigen zich waar de bodem vruchtbaar

is. De nomaden hebben gemeenlijk trouwer

bewaard de oude gebruiken hunner vaderen

en zien eenigszins uit de hoogte neder op

het andere deel der bevolking, dat zich

gevestigd heeft. De tent van den Arabier

gelijkt op een omgekeerde boot en het tent-

doek is van wol of van kemelshaar ; een

groep van zulke tenten heet een doear. Tent

en inhoud moeten vóór alles gemakkelijk ver-

voerbaar zijn, zoodat verplaatsing geen bezwaar

oplevert. De hut van takken, met haar stroodak,

is dooreengenomen niet veel beter dan de

tent, maar moeilijker te vervoeren. De velden

die rondom de hutten der Arabieren liggen,

zijn doorgaans met weinig zorg bearbeid.

Men kan gerust zeggen, dat de Arabieren

van Algerië niet den grooten lof verdienen,

welken enkele reizigers, door eenige in 't oog

vallende eigenschappen bekoord, hun geven.

Zij blijven in den grond verbitterde vijanden

der Europeanen, en kunnen, zoolang het in

hun kraam te pas komt, hunne gevoelens

uitstekend verbergen. Een „roofstaat" is

Algerië in het begin der 1

5

de eeuw geworden,

toen talrijke uit Spanje verdreven Mohamme-
danen in het land kwamen, met een woedende

haat tegen de Christenen, en spoedig de zee-

rooverij tot hun hoofdbedrijf maakten. Het

piraten-hoofd Chaireddin Barbarossa, langen

tijd een schrik der Middellandsche Zee, stelde

in 15 19 zijn gebied onder Turksch beheer

en tot aan de verovering door Frankrijk werd

Algerië tot de, trouwens zeer losse, buiten-

bezittingen der Porte gerekend. Het aantal

expedities uit Europa tegen het roofnest uit-

gerust [is zeer groot. Maar veel werkten zij

niet uit. De overwinningen der Amerikanen
in 181 5 en van de Hollanders met de Engel-

schen samen, in 18 16, hadden geen blijvende

verbetering ten gevolge. Nog in 18 17 kwamen
Algerijnsche zeeroovers in de Noordzee en in

1829 brachten Napels, Toskane, Sardinië, Por-

tugal, ja zelfs Hannover, Bremen, Denemarken
en Zweden een schatting aan Algerië, zij het

ook in den vorm van geschenken. Ook Enge-

land kocht zich vrij van dezen last, door een

telkens herhaald geschenk in geld. Eerst be-

trekkelijk onbeduidende geschillen met Frank-

rijk leidden tot het verdwijnen van dezen

zeeroovers-staat. Den 5
den Juli 1830 bezetten

de Franschen, na een langen strijd, de hoofd-

stad. De dey, zooals de titel van het opperhoofd

van Algerië luidde, droeg stad en land aan

Frankrijk over en moest daarna elders een

verblijf zoeken. Maar de Franschen hadden

nog een duchtig stuk werk voor den boeg

en de geschiedenis van den laatsten tijd heeft

getoond, dat dit werk nog niet afgedaan is.

In 1832 bracht de emir van Maskara, Abd
el Kader, nieuw leven in het verzet tecen de

Franschen, dat voelbaar bleef gedurende de

geheele regeering van Louis Philippe, onder

het tweede Keizerrijk zich opnieuw openbaarde

en dat nog steeds voortduurt. De opstand te

Margueritte en de nederlaag bij de bron El

Moengar, op de Marokkaansche grens, twee

feiten uit de jaren 1902 en 1903 toonen dat

de Franschen' ginds duchtig op hun qui vive

moeten zijn. Dergelijke strafbare zaken be-

rechten is altijd een lastige taak. De inlander

zal nooit schuld erkennen. Hij heeft nooit iets

gezien, weet van niets af en tegenover getuigen

die gezien hebben, verklaart hij heel eenvoudig,

dat die getuigenis een gevolg is van laster of

persoonlijken haat. Iedereen schuift de schuld

op zijn buurman.

De Duitsch-Fransche oorlog en de veldtocht

van Tunis gaven aanleiding tot gevaarlijke

opstanden en telkens kan men deze verwach-

ten, waar een godsdienstig fanatisme zoo

gemakkelijk gewekt en door de Mohamme-
daansche genootschappen wakker gehouden

wordt, terwijl de kennis der Arabieren van
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het moderne wapentuig en van ontploffings-

middelen den tegenstand steeds gevaarlijker

doen worden. De langen tijd weifelende politiek

der Franschen met betrekking tot de woestijn-

bewoners, de late en vaak onvoldoende

bestraffing voor het aanvallen en vermoorden

van Fransche expedities, hebben steeds een

nadeeligen invloed uitgeoefend op de dichter

bewoonde en oogenschijnlijk volkomen rustige

streken van Algerië. En meermalen heeft men
zich verbaasd over de snelheid, waarmede

voor de Franschen ongunstige berichten naar

de binnenlandsche bevolking hun weg vonden.

De grenzen van Algerië zijn onbepaald, maar

in naam heet heel het land tusschen Algiers

en Soedan mede eene Fransche bezitting.

Daarover zegt het laatst verschenen consulair

verslag, van Maart 1903, dat, naar aanleiding

van verschillende overeenkomsten — hoofd-

zakelijk met Engeland — de Fransche bezit-

tingen in noord-Afrika belangrijke uitbreiding

naar het zuiden verkregen hebben ; tusschen

Algerië en Soedan en Fransch Kongo ligt de

Sahara, en wellicht is de tijd niet ver

meer, dat het beletsel tot het vormen
van een geheel zal zijn uit den weg
geruimd. Er zal dan een gebied ont-

staan zijn, dat zijn uitvoer kan vinden

door west-Afrika over den Atlantischen

Oceaan, maar hoofdzakelijk door Algerië

over de Middellandsche Zee. Een na-

tuurlijk gevolg is, dat Algerië een

hoofdrol zal gaan vervullen in de

combinatie van Fransche bezittingen

in noord-Afrika, en het schijnt van

belang er op te wijzen dat deze bezitting

een meer zelfstandig beheer gekregen

heeft, onder het blijvend opperbestuur

van Frankrijk, en dat een splitsing

gemaakt is tusschen het noord- en zuid-

land, ieder hebbende zijn eigen be-

grooting. De grenzen tusschen beide

deelen zijn voor wijziging vatbaar en in

beginsel zal tot noord-Algerië behooren

alles wat voor kolonisatie vatbaar is,

de streken waar de oorlogstoestand als

geweken beschouwd wordt en waar

het militaire bestuur door het civiele

gezag kan vervangen worden ; en al

het overige is zuid- Algerië, voorloo-

pig onbegrensd in het zuiden omdat

wel is waar de invloed van Frankrijk daar

erkend is, maar het gezag er nog niet op

vasten voet staat. Men kan dit een quaestie

van tijd en geduld noemen, want er komen
reeds verschillende stammen tot onderwerping.

Marokko, waar ernstige dingen gebeuren, blijft

dan alleen over als hinderpaal die de vorming

van een Fransch west-Afrika in den weg staat.

Komt dan, bij de bestaande spoorwegen, de

Sahara-lijn tot stand, waarvoor altijd nog plannen

bestaan, dan worden de Algerijnsche zeehavens

van groot belang in de drie departementen,

dat is, ongerekend Tunis, over een kustlengte

van ruim duizend kilometer.

De dichtheid der bevolking, die voor deze drie

departementen, Oran, Algiers en Constantine,

van 8 tot 9 per vierkanten kilometer bedraagt,

wordt door de Sahara, waar zij daalt tot 0.2,

teruggebracht tot 6 voor het geheele gebied. In

Algerië neemt de dichtheid der bevolking

vrij regelmatig af van het noorden naar het

zuiden ; ten noorden van den Atlas klimt zij

tot 50. Zooals wij gezien hebben, bestaat de
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bevolking hier evenals in Marokko uit de

nakomelingen van de oude inlandsche Berber

en van de sedert de zevende eeuw hier inge-

drongen Arabieren. In stille verachting voor

Christenen en Joden geven beide elementen

elkander niets toe. Dat de inlanders langzamer-

hand onvatbaar worden voor de schadelijke

invloeden die aan hun land eigen zijn, wordt

ook hier weder gelogenstraft ; in noord-Afrika

lijden zij aan allerlei ziekten, de malaria ontziet

ook hen niet en de granulose maakt vele

slachtoffers
;
op 64 bewoners telt men gewoonlijk

één blinde of eenoogige. Tot de inheemsche

Mohammedanen zijn nog te rekenen de Tune-

ziérs en de Marokkanen ; ook de Negers die

in deze landen wonen zijn meerendeels

Moslem; het aantal Joden is sedert

187 1 bijna verdubbeld. Zij zijn er zeer

weinig gezien en dat in genoemd jaar

burgerrechten aan hen verleend zijn,

hebben de Mohammedanen niet goed

kunnen verduwen. Men hoort wel veel

spreken over de Joden-quaestie in

Algerië, maar in den laatsten tijd uit

zich de haat tegen de Protestanten

mede zeer sterk. De Europeesche

bevolking is wel hoofdzakelijk eene

Fransche, maar tegen bijna 3 hon-

derdduizend Franschen, wonen er toch

ruim 2 honderdduizend „vreemde"

Europeanen, hoofdzakelijk Spanjaar-

den en Italianen.

Het verbouwen van graan gaat

maar zeer langzaam vooruit, daaren-

tegen nemen de wijnbouw en de

vruchtenteelt steeds toe
;
Algerië is

een van de belangrijkste wijnlanden

van de wereld geworden ; de uitvoer

begon in 1879; bedroeg in 1880

45 5.000 hektoliter en in 1902 3.666.000;

maar in voorafgaande jaren (1898,

1900 en 1901) steeg hij tot over de

vijf millioen ; er worden thans ongeveer

3 millioen hektoliter per jaar uitge-

voerd, meest naar Frankrijk. Er zijn

jaren geweest dat er gebrek was aan

kelders en vaten ; van de druifluis is

ook Algerië niet verschoond geble-

ven, maar het ergste schijnt geleden

te zijn.

Ain Zeft is het middelpunt van de

petroleum-bronnen, die men in het noorden van

het departement Oran gevonden heeft. De naam
beteekent zwarte bron en de volgende legende

is aan deze streek verbonden. Er woonde
daar een rijke en zeer gierige Arabier, die

zelfs aan de armste voorbijgangers niets gaf.

Op zekeren dag zat hij met welgevallen zijn

heerlijk frissche bron te bekijken, toen een

arme herder met vier geiten daar voorbij

kwamen, en omdat het zeer warm was en herder

en geiten dorstig waren, wilden zij zich laven aan

de bron. De rijke Arabier gaf zijn toestemming,

op voorwaarde dat de herder zijn mooiste geit

zou achterlaten als betaling, maar de herder

weigerde. Toen riep de rijkaard zijn zonen,

Kinderen van Algerijnsche Berber.

De Volken der Aarde. II. 25
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die de geiten namen en den herder wegjaagden.

De rijke Arabier bij de bron bekeek met wel-

gevallen de gestolen geiten, toen het water

op eens eerst troebel, daarna zwart werd en

een doordringenden, onaangenamen geur ver-

spreidde Hij riep wederom zijn zonen, die met

hem weeklaagden en de verandering een straf

noemden voor de slechte daad. Al meer en

meer drong door den grond het zwarte vocht

en het voorheen rijke land werd dor, zoodat

de rijke gierigaard doodarm werd en zijn land

moest verlaten Men leert hieruit, dat een

recht van één geit op vier geiten, of 25 pCt.

te hoog is.

De dadels, die wij alleen als zoeternij ken-

nen, zijn voor noord-Afrika heel wat ernstiger

vruchten. In de departementen Algiers en

Constantine — Oran heeft geen dadelpalmen

— zijn dadels het voornaamste voedingsmiddel

der inlanders; uit de ordinaire soorten wordt

alkohol gestookt. De palm geeft eetbare

vruchten te beginnen bij 33 of 34° noorder-

breedte en om goed produktief te zijn, heeft

hij noodig veel water voor de wortels en veel

zon voor de kruin ; le pied dans 1'eau et la

tête dans le feu ; de boom is vruchtdragend

op zeven- of achtjarigen leeftijd en bereikt

zijn maximum van voortbrenging op een leef-

tijd van 25 tot 35 jaar en dan kan men van

eiken boom jaarlijks van 60 tot 75 kilo dadels

plukken.

Een aankomende behanger kwam in 1846

zich in Algerië vestigen. Hij kreeg toevallig

het blad van een dwergpalm in handen en

bij het fijnwrijven daarvan viel hem het groote

weerstandsvermogen der vezels op. Een voort-

gezet onderzoek naar het vóórkomen der

grondstof, leidde tot de oprichting te Toulouse

in 1848 van een fabriek van erin végétal,

plantaardig paardenhaar. In 1863 werd beslo-

ten een fabriek op te richten in het land van

produktie, te Affroen, en deze bestaat nog,

naast vele andere. Zoodat de vezelstof zeer

ver gezocht moet worden door de inlanders, die

alleen willen gaan plukken als zij niet beters

te doen hebben. Hoe armoediger de inlander

het heeft, hoe meer palmblad naar de fabrie-

ken gebracht wordt, hoe grooter de voorraad,

hoeveel lager de prijs is. Een marktprijs voor

erin végétal bestaat er niet, maar de waarde

is gering en kan geen hooge transportkosten

dragen. Het wordt gebruikt voor goedkoope

matrassen en het gaat grootendeels naar

Antwerpen met de ertsbooten, die bij hunne

zware lading wel wat licht goed kunnen velen.

Het artikel wordt ook uitgevoerd naar Japan,

China, San Francisco en Buenos Ayres, en zoo

mogelijk per zeilgelegenheid.

1

Spelende Arabische kiDderen (Algerië).
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De voornaamste havens van Algerië zijn

door stoombootlijnen met Frankrijk en met

Spanje verbonden en het scheepvaartverkeer

in die havens is zeer aanzienlijk. In de haven

van de stad Algiers zijn in 1902 aangekomen

4133 stoom- en zeilschepen, met inbegrip van

de fransche postbooten op Marseille, Cette

en Port-Vendres, de booten der geregelde

goederen-diensten op Frankrijk en de schroef-

bootjes die de kleinere Algerijnsche havens

met Algiers verbinden, doch niet medegere-

kend de visschers- en pleiziervaartuigen. De
lading der naar Nederland uitgeklaarde schepen

(Rotterdam, Amsterdam, Zaandam en Zwijn-

drecht) bestond uit graan, hout, erts, rijst,

bruinsteen en petroleum.

Het Comité d'hivernage in de stad Algiers

is van meening dat er wel meer toeristen

zouden komen, wanneer er meer aantrekkelijk-

heden waren, „bals, partijen en concerten", en

de zeereis korter duurde. Zoover de berichten

thans luiden, is er nog geen casino, eene

inrichting die voor sommige reizigers zelfs in

Afrika niet ontbreken mag. Maar wel is er

een train de luxe Oran—Tunis, die zich ten

westen sluit aan de stoombootlijn Kartha-

gena—Oran en ten oosten aan de lijn Paler-

mo—Tunis, zoodat zij, die een lange zeereis

duchten, per spoor kunnen gaan tot Karthagena

over Spanje, of over Italië tot Palermo, waar-

door de zeereis vermindert tot zeven uur,

terwijl zij over Marseille—Algiers van 24 tot

30 uur duurt. Verder is in Algiers het tram-

wegnet uitgebreid ; ook zuidwaarts naar El

Biar kan men per tram komen en de wandel-

wegen van Boezareah liggen thans binnen

ieders bereik. Zoo wordt de heele wereld naar

één model opgeknapt en geheel naar de

eischen des tijds ingericht.

De voornaamste stad in het binnenland van

Algerië is Constantine, op een rots gelegen

die bijna aan alle kanten door diepe kloven

omgeven is. Van Constantine loopt een spoor-

weg zuidwaarts naar den militairen post Batna

en verder naar Biskra in de Sahara ; van

Batna leidt een weg naar het Afrikaansche

Pompei', de bouwvallen van Thamoegadi of

Timgad. De stad is door keizer Trajanus

(98— 117) in het jaar 100, om den ingang der

beschaafde wereld te verdedigen tegen de

aanvallen der woestijnhorden, aangelegd op de

uitloopers van de met eeuwige sneeuw bedekte

steile bergketen van den Djebel el Aoeras.

Oorspronkelijk was het een militaire post,

later een vlek, eindelijk een stad, waar, ondanks

veel handel en verkeer, kunst en wetenschap

geëerd werden. Afwisselend kwam zij in de

macht van Vandalen, Berber en Byzantijnen

en ten slotte ging zij voor goed onder, toen de

Arabieren haar in 698 in brand staken. De
bouwvallen zijn goed bewaard gebleven ; onder

de asch van den brand ; onder het zand van

de woestijn en den grond door afspoeling naar

beneden gekomen, hebben zij eeuwenlang

zacht gerust
;
planten zijn er overheen gegroeid

en menschen begeerig naar brokstukken van

de vroegere grootheid kwamen er niet. Zoo
bleef liggen wat eenmaal Thamoegadi was.

Er zijn breede, geplaveide wegen, triomf-

bogen, waterleidingen en riolen, een forum

met de gevangenis, het stadhuis en de

redenaars-tribune ; men heeft er gevonden

een fontein en openbare gemakken voor 26

personen, het theater en de thermen of de

bad-inrichting met de ontkleedkamer en de

zaal voor gymnastische oefeningen ; verder het

kapitool, waarvan twee zuilen weder overeind

gezet zijn, en de markt, bestaande uit

drie deelen, de eigenlijke standplaats der

winkels, het plein daarvóór en een gaanderij.

Alles beschadigd, veel nog herkenbaar, maar

meer niet. Van de huizen is niet veel meer

over, maar een enkel is goed bewaard geble-

ven ; zeven Christelijke basilieken zijn er gevon-

den, eenige door Byzantijnen gebouwd, andere

van lateren datum. In een museum, voor dit

doel gebouwd, wordt bewaard wat door de

opgravingen aan 't licht gebracht werd.

De twee voornaamste bestanddeelen van de

bevolking van noord-Afrika vindt men ook in

Tunis terug. De Berber hebben ook hier

getoond een groot weerstandsvermogen te bezit-

ten, want zelfs in de nabijheid van Karthago

hebben de Karthagers maar heel weinig invloed

op hen gehad, en de vijandschap der Berber

tegen de kooplieden in Karthago heeft niet

weinig bijgedragen tot den val van dit rijk.

Anders was het met de Arabieren, die wel

degelijk en zeer intens op de Berber ingewerkt

hebben, zóó dat vele Berber-stammen niet

alleen het geloof en de gewoonten, maar ook
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de taal der Arabieren overgenomen hebben.

De vermenging van beide rassen is oorzaak

geweest, dat geen van beide thans meer zuiver

zijn, dat men onvervalschte Berber in Tunis

al evenmin vindt als echte Arabieren. Het

best zijn in hun oorspronkelijken toestand

bewaard gebleven de Berber in de versterkte

dorpen van het noordelijke bergland tusschen

Tabarka en Biserta ; en dan zetelen er nog

eenige in het zuidelijke Berber-gebied

rond de meren ; maar overigens zal men
allerwege half-nomadische bewoners vin-

den van gemengd ras.

Tusschen de stad Tunis en Biserta

en aan de andere kustgedeelten wonen
eveneens kleurlingen, maar meer be-

gaafden. Men noemt hen met den reeds

vroeger besproken naam, die oorspron-

kelijk de naam van een Berber-stam

was, Mooren, waarmede, bij uitbreiding,

in het algemeen de niet-Christenen van

eenigszins donkere kleur in noord-Afrika

en destijds in Spanje aangeduid werden.

Deze Mooren van Tunis kunnen ontstaan

zijn uit eene samensmelting van Berber

met Fenicische, Karthaagsche en Romein-

sche elementen, waarbij later nog de

|
Arabieren gekomen zijn. Het bescha-

I vings-peil van deze Mooren is altijd vrij

hoog geweest, en de meerdere vooruit-

gang die er, vergeleken met Algiers, in

Tunis waar te nemen valt, is niet alleen

te danken aan de Fransche regeering,

maar aan het betere gehalte, de meerdere

deugdelijkheid en bruikbaarheid van de

bevolking der steden. Hier, in de steden,

is er eene sterke vermenging geweest

met Christen-slaven en -slavinnen en de

thans in Tunis onder Fransch toezicht

regeerende dynastie moet bijna Euro-

peesch te noemen zijn. Dat plaatselijk

ook de omgang met Negers aan te

toonen is, zal wel niemand verwon-

deren.

Een gewichtig maar weinig geëerd

bestanddeel van de bevolking der Atlas-

landen zijn de Joden, die oudtijds reeds

in grooten getale aanwezig schenen, maar

in massa opdaagden tijdens de Joden-

vervolging in Spanje aan het eind der

middeleeuwen. Veelal onderdrukt, wis-

zij toch een aanzienlijk deel van den

handel en ook eenige industrie tot zich te

trekken ; daarenboven traden zij dikwijls als

geldschieters op. In Tunis hebben zij nog meer

van de Turken dan van de Arabieren te lijden ;

en ook in Marokko hebben zij ondanks de

bemoeiingen van Montefiore, nog veel te ver-

duren. In den regel moesten zij een afzon-

derlijke, des nachts afgesloten stadswijk bewonen,

ten
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mochten geen paarden, maar ezels of muilezels

gebruiken en hadden zij van nog andere lastige

bepalingen te lijden ; en dikwijls liep hun

leven gevaar, zonder dat de aanrander ver-

volgd of bestraft werd. Ondanks dat alles zijn

de Joden in noord-Afrika gebleven, omdat het,

bij de weinige geschiktheid voor den handel

der Berber en Arabieren, een voordeelig land

voor hen is. Vele Joden van Tunis hebben

zich de Arabische taal eigen gemaakt en doen

Arabisch ; minder is dit in Algerië en in de

steden van Marokko het geval, welke laatste

eene talrijke Joodsche bevolking hebben. De

Joden in Algerië bezoeken de Fransche

scholen met het vooruitzicht in Franschen

staatsdienst te komen. Joden, Christenen en

Mohammedanen leven in Algerië naast elkan-

der, zonder van eenigen lust tot toenadering

te doen blijken.

Aan den tijd der Karthaagsche overheer-

sching herinnert thans weinig meer in Tunis

;

duidelijker sporen in den vorm van groote

bouwvallen heeft de Romeinsche heerschappij

achtergelaten ; aan den glorie-tijd van de Ara-

bieren doen de moskeeën in Kairoean denken.

In het jaar 1575 is Tunis in het bezit

van Turkije gekomen en nog tegen-

woordig heet de, inderdaad geheel van

Frankrijk afhankelijke, Bey van Tunis,

een vazal van den Sultan van Turkije

;

maar eene schatting heeft deze vazal

sedert 1871 niet meer betaald. Van
den geografischen kant beschouwd, be-

hoorde Tunis eigenlijk door Italië be-

heerd te worden ; en dit zou ook wel

gebeurd zijn, wanneer niet de Franschen

sedert 1869 zich gemengd hadden in

het bestuur van Tunis, toen de staking

in de betaling van de rente der staats-

schuld een gereede aanleiding was om
handelend op te treden. De bedrijvig-

heid van Italië, welks Aardrijkskundig

Genootschap in 1875 eene wetenschap-

pelijke expeditie naar Tunis uitrustte,

om te onderzoeken of de moerassen

van de Tunesische Sahara in een

binnenzee zouden te herscheppen zijn

;

en de sedert 1871 allengs toenemende

belangstelling van Frankrijk in de Afri-

kaansche zaken, waren oorzaak, dat men
te Parijs Tunis niet meer uit het oog

verloor ; en toen de roofzuchtige Kroemir de

grensscheiding met Algerië ontheiligden, was het

oogenblik gekomen, om zich krachtig te doen

gelden ; de hoofdstad werd ingenomen en de

Bey Mohammed el Sadok genoodzaakt het

traktaat van Kasr el Said (12 Mei 1 881)

te teekenen, waarbij Tunis zoo goed

als een bezitting van Frankrijk werd. ,,Le

gouvernement de la République Frangaise

prend 1'engagement de prêter un constant

appui a son Altesse le Bey de Tunis contre

tout danger qui menacerait la personne ou la

dynastie de son Altesse ou qui compromette-

rait la tranquillité de ses états". Zachter kan

het niet ; een vader zou aldus de zorg voor

zijn kind kunnen omschrijven. Met Tunis heb-

ben de Franschen veel geluk gehad en het

land is inderdaad merkbaar vooruit gegaan

onder hun beheer.

De bestuurder van Tunis is een Fransche

ministre plénipotentiaire, résident général de

France, die een heirleger Fransche ambte-

naren onder zich heeft ; ook de rechters aan

de Europeesche en gemengde rechtbanken zijn

Franschen. Verder heeft men overal waar

Moorsche vrouw.
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zulks zonder gevaar gebeuren kon, inlandsche

ambtenaren aangesteld met een schijn van

gezag. Een strijdkracht van eenige beteekenis

heeft men den Bey niet gelaten, maar wel

een eere-legioen uit kleine troepjes infanterie,

kavallerie en artillerie samengesteld en van

een muziekkorps voorzien ; alle gewichtige

punten zijn door de Fransche troepen bezet

en de aanleg van Biserta als oorlogshaven

bewijst, dat men de strategische beteekenis

van Tunis niet gering acht.

In 1899 schatte men het aantal Europeanen

in Tunis op 100.000; Italianen zijn er in

grooten getale, veel meer dan Franschen.

Dooreen genomen wonen er in Tunis 19 per-

sonen op den vierkanten kilometer, dat is meer

dan in Algerië ; het dichtst zitten de menschen

op elkander in het vruchtbare noordoosten

;

in de bergstreken en in het zuiden is de

dichtheid zeer gering.

Landbouw en veeteelt zijn de twee bedrijven

die in Tunis den welstand brengen
;
langzamer-

hand komen daarbij de vruchtenteelt, de wijn-

bouw, de ontginning der bosschen, de vis-

scherij en velerlei industrie. Overdreven zijn de

berichten die vroeger over de vruchtbaarheid

des lands in omloop waren ; maar in den betrek-

kelijk korten tijd dat Frankrijk hier de baas is,

bleek wat bij een deugdelijk beleid het land

wel kan opleveren. Men onderscheidt in Tunis

de volgende naar hunne natuurlijke gesteld-

heid en produktiviteit verschillende landstreken:

het bergachtig gedeelte, waar de maïs groeit

en het bosch en de weiden overvloedig zijn ;

het olijvenland langs de kust ; de hoogvlakten,

waarvan een derde gedeelte niet ontgonnen

is, terwijl op de overige graan groeit en vee

graast en hal fa geteeld wordt voor de papier-

fabrieken ; en eindelijk de droge Sahara in

het zuiden waar de voor kuituur geschikte

oasen niet meer dan een dertigste deel beslaan

van het geheel.

Dat alles vindt men op den bodem ; daarin

liggen ijzer, koper, lood, zink en bouwsteen.

Verder is een bedrijf van belang voor het

volk langs de kust, de visscherij, waaraan ook

vele Italianen meedoen; van de Algerijnsche

grens tot aan Mahedia is de visscherij meer

Europeesch, op het overige kustgedeelte meer

inlandsch. De bevolking der steden van Tunis

Arabisch kamp in Algerië.
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en in het algemeen die van het noordoosten

houdt zich met allerlei huis-industrie bezie»

die nog voor uitbreiding vatbaar is. Tapijten

en kleedjes worden er veel gemaakt.

Er liggen in Tunis thans ongeveer duizend

kilometer spoorlijn, hoofdzakelijk in het noor-

den, noodoosten en zuidoosten ; in het bin-

nenland vindt men er nog geen ; de westelijke

lijn leidt naar Algerië. Voornamelijk met
Frankrijk wordt er handel gedreven en hoofd-

zakelijk daarheen worden uitgevoerd olijfolie,

graan, zink, huiden, wijn, levende dieren, visch,

fosfaat, halfa, vruchten, run, linnen en zijden

weefsels.

Tunis, de stad, ligt niet onmiddellijk aan

zee, maar aan den binnenrand van een zee-

inham die langs een nauwe doorvaart tusschen

twee landtongen te bereiken is. Op de punt

van den noordelijken landtong ligt Goletta

(La Goulette) de voorhaven van Tunis, van-

waar de uit zee komende stoombooten door

een honderd meter breed en van 8 tot

10 meter diep kanaal naar de stad op-

stoomen. Ook achter de stad ligt een water,

een 's zomers bijna droog zoutmeer. De
stad is in de laatste jaren erg vooruit-

gegaan.

In het binnenland, honderd kilometer ten

zuiden van Tunis, vindt men een interessante

plaats, de heilige stad Kairoean met 10.000

inwoners, te midden van de steppen van

centraal-Tunis, in een heete en eentonige

streek. Zij werd op het eind der zevende

eeuw gesticht tijdens de verovering van

noord-Afrika door de Arabieren en gold

verscheidene eeuwen, tot aan de opkomst

van Tunis, voor de hoofdstad van het

Mohammedaansche Afrika. Eertijds was het

bezoeken van Kairoean aan Europeanen ver-

boden ; maar sedert de komst der Franschen

mag men er rondwandelen en de moskeeën,

waaronder prachtstukken van oostersche

bouwkunst, vrij bewonderen. Veelal zijn

de Mohammedaansche steden gebouwd

op de bouwvallen van oude steden of

vestingen, maar met Kairoean is dit niet

het geval. Het vroegere gebrek aan water

is door den aanleg eener leiding opge-

heven. Een groot gedeelte van de bevol-

king staat in betrekking tot de moskeeën

en inrichtingen van onderwijs en verder

wonen er kooplieden en industrieelen. Bid-

kleedjes, lederwerk en koperen voorwerpen

vinden van hieiuit hun weg overal heen.

Uit Kairoean is indertijd, een jaar of zeven

geleden, een inrichting naar Europa vervoerd

die men hier nooit te zien krijgt, namelijk

een Arabische harem. In het panoptikum te

Berlijn heeft men daarvan kunnen genieten.

De zaak was volkomen vertrouwbaar, want het

gezelschap kwam zoo uit Kairoean. Daar was

een der bewoners in financieele moeilijkheden

geraakt, en nu kocht een ondernemend man
hem zijn geheelen harem af, met al de vrouwen,

de kinders, slavinnen, wachters, eene Ara-

bischen kok en andere bedienden, dus de

volledige inventaris. Ook de vorige eigenaar

was in den koop begrepen en ging mede naar

Europa, trad in het panoptikum op als heer

van den harem — maar alleen in het panop-

tikum.

Geen wonder dat deze menschen uit de
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was,

heilige stad, het Mekka van noord-Afrika,

waar in de groote moskee Dsjaini Saidi el

Owaib de baard des profeten bewaard wordt,

veel bekijks hadden. Een groote aantrekkelijk-

heid was ook de jonge Aziza, de lievelings-

slavin van den zoon van den Bey van Tunis,

eene in heel Tunis bekende schoonheid, die

haar eigen paleis had en hare bediendenstoet,

kostbare diamanten en kleinoodiën en fraaie

kleederen zonder tal. Dit alles kostte den

jongeheer schatten en de Bey, vertoornd over

de spilzucht zijns zoons, gelastte dezen de

schoone Aziza te verkoopen. Maar daarin had

de zoon geen zin ; veel liever ging hij in op

het voorstel van bovengenoemden ondernemer

die juist den harem gekocht had, om Aziza

tijdelijk te verwijderen, door haar mede te

nemen naar Europa en zoodoende den toorn

des vaders te doen bedaren.

Toen de gordijn weggeschoven

men een Arabische kamer, met koran-

spreuken, aan den wand. Ongeveer

twintig vrouwen en kinderen, alle

ongesluierd, zaten op eene verheven-

heid van kussens en op den grond,

bij kleine tafeltjes met allerlei bibe-

lots, één tafeltje met een schaakspel.

Zij babbelden, lachten en praatten.

Een jonge Neger, de wachter over

al deze schoonheden, liet een ge-

sluierde koopvrouw binnen, die hare

snuisterijen aanprijzend rondging en

veel verkocht of beter ruilde tegen

allerlei, veel kostbaarder voorwerpen,

ringen en andere sieraden. Daarna

werd de heer des huizes aangekon-

digd ; de koopvrouw verdween, de

heer begroette zijne vrouwen en kin-

deren met eene handbeweging en

zette zich op een divan neder. Hij

roept de vrouwen om beurten tot

zich en geeft haar fraaie geschenken,

daar het gebruik wil dat geen enkele

wordt overgeslagen ; de vrouwen

danken hem door hem de hand te

kussen, de kinderen bieden hem het

voorhoofd tot een kus. Dan komt
de kafetschi met koffie in zeer kleine

kopjes, en de tabekschi die zijn heer

de tsjiboek aanbiedt, na deze te

hebben aangestoken. Nu laat de

heer zijn huiskapel komen, een trom en

een guitaar die een erbarmelijke muziek

voortbrengen, waarop eenige vrouwen en

kinderen beginnen te dansen, ook la danse

du ventre. Daarna wordt er een slavenhande-

laar aangedien die de schoone Aziza te koop
biedt. Na overvragen en afdingen wordt men
het eens en dicht gesluierd komt Aziza

binnen. Als de koopman vertrokken is,

neemt de heer haar den sluier af en begroet

haar, zooals ook de vrouwen doen en de

kinderen. Zij moet naast hem plaats nemen
op den divan en hij liefkoost haar en ziet haar

teeder aan. Na een poosje begint zij, midden

in de kamer staande, te zingen, niet heel

mooi, en de vrouwen begeleiden haar. Tot

slot laat de heer de Italiaansche poesjenellen-

kast vertoonen, waarbij de marionetten de

gewone potsen uithalen ; en dansen twee

Napolitaansche meisjes de tarentella. Aldus

Moorsche danseres uit Algiers.
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Moorsch meisje uit Algiers.

eindigde de voorstelling. De vrouwen waren

allen jong en meest allen mooi ; als een hunner

eigenaardigheden dient nog vermeld te worden

de tatoeage op armen en aangezicht, meestal

koranspreuken. Aziza was inderdaad eene

schoonheid, maar iets te vet ; de kinderen

waren aardig en vertrouwelijk.

In het zuiden aan de kust ligt de stad

Sfaks, waar vroeger streng gescheiden waren

de Mooren- en de Frankenwijk. Men vischt

op de kust naar sponsen, in welk bedrijf ook

Italianen en Grieken een bestaan vinden. En
zoo zijn er overal plaatsen in Tunis aan te wijzen

waar de mensch — van welken volksaard dan

ook — iets tot stand brengt
;
allerwege wordt

gewerkt, en met goed gevolg. De handel

neemt steeds toe, de geldmiddelen beginnen

saldo's te geven, groote havenwerken in Tunis,

Biserta en Sfaks zijn voltooid, spoorweglijnen

sluiten zich aaneen. Nog te gering is het

aantal kolonisten uit Frankrijk dat zich aan

den landbouw wijdt.

Zeer twijfelachtig mag het heeten of

de inlandsche bevolking voor Frankrijk

gewonnen is ; de vreedzame houding

der inboorlingen voor vriendschap aan

te zien, is, al mag hun aard niet zoo

krijgszuchtig zijn als die der Algerijnen,

misschien gevaarlijk.

Tripoli is, vergeleken met Algerië

en Tunis, een onbekend land. Turkije

gedoogt tegenwoordig niet dat men
daar reist en staat dit alleen toe als

hooge uitzondering ; de sultan gaat

systematisch het bezoeken dezer kolonie

door vreemdelingen tegen. Wanneer

men het bezoek aan de stad Tripoli,

door enkele reizigers voor zaken en

weinige toeristen buiten rekening laat,

dan kan men wel zeggen, dat van de

oude voorraadsschuur van Italië de

deuren gesloten zijn gebleven. Telkens

worden er reizigers die zich buiten de

wallen van Tripoli begeven door de

gendarmes opgepakt; de Turken ver-

denken iederen vreemdeling van te

komen met het plan om de mogelijk-

heid van een inval eener Europeesche

natie te bestudeeren.

Tripoli was onder de regeering van

Karei V Spaansch en daarna werd het door de

Turken veroverd; tot 1835 stond het onder

Turksche suzereiniteit, door pasja's, wier

waardigheid erfelijk was, geregeerd en uitge-

zogen. In genoemd jaar werd Tripoli, waar-

schijnlijk op aandringen van Engeland, dat

een uitbreiding van het Fransche gezag ter

noordkust van Afrika wilde voorkomen, bij

het gebied van Turkije ingelijfd.

In het binnenland, op de hoofdplaatsen van

het karavaan-verkeer, bestaat de bevolking

voornamelijk uit Berber, vermengd met Ara-

bieren ; en verder zijn er Negers uit allerlei

streken van Soedan, gedeeltelijk afstammelingen

van vrij gemaakte slaven, voor een ander deel

met de karavanen medegekomen. Zij zijn met

weinig tevreden, houden zich met allerlei dingen

bezig, toonen een werkzamen aard en wonen
gaarne bij elkander in hutten, die tot dorpen

vereenigd zijn op centraal-Afrikaansche manier.

Van de reede gezien is Tripoli een aller-

liefste stad ; de slanke minarets gaan puntig
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de lucht in, de massieve citadel, het oude

Spaansche fort met den vuurtoren, achter de witte

stadsmuren met hunne torentjes en de palmen,

dat alles maakt een geheel van groote be-

koorlijkheid. Maar dichtbij is het gansch anders
;

men komt aan op een kwalijk riekende en

modderige kaai, waar de Turksche douanen

post gevat hebben. Van alles wordt hier ver-

beurd verklaard, boeken, wapens en instrumen-

ten ; de boeken worden teruggegeven, wanneer

zij niets oneerbiedigs voor den Sultan van

Turkije blijken te bevatten ; niet heel zuiver

in dit opzicht schijnt een dictionnaire-Larousse

te zijn, die onlangs door een Europeeschen

inwoner van Tripoli besteld was, maar op bevel

van het Turksche gouvernement aan den uit-

gever teruggezonden werd. Geweren, revolvers,

kompassen of fotografie-toestellen zien de

eigenaars nooit terug. Den reporter van een

groote Parijsche courant werd een paar jaar

geleden zijn gansche fotografische bagage

afgenomen, zonder dat de Fransche gezant te

Konstantinopel er iets aan heeft kunnen doen.

De stad valt hem erg tegen die van frissche,

ruime straten houdt; de verkeerswegen zijn

nauwe, bochtige en hobbelige steegjes, waarin

zich menschen in ongewasschen kleeding be-

wegen, langs en over hoopen vuil en afval. Het

krioelt er van bemodderde kinderen, alleraar-

digst maar bijster smerig grut, dat een bijzonder

genoegen schept in het wroeten in het straatvuil

;

de wandelaar moet voorzichtig zijn met de

laag uitstekende luifels en kijken naar de

glibberige meloenschillen. Zwaar beladen kamee-

len die zich in hun rhythmischen gang aan niets

storen, dreigen iedereen mede te nemen die

niet even uitwijkt in een inham of portaal.

Nergens kan men in de huizen, die bijna geen

vensters hebben, naar binnen kijken en waar

een opening is, belet de duisternis alle onbe-

scheidenheid. Den hemel ziet men boven zich

in smalle, blauwe strookjes die nog telkens

afgebroken worden door de dwarsche bogen
welke de huizen links en rechts verbinden. Men-
schen van velerlei aard bewegen zich door deze

nauwe gangen, Arabieren, Berber, Joden,

Maltezers, Turken, Negers, allerlei huidskleur

en vorm van aangezicht en kleeding, al de ver-

scheidenheid die de karavanen uit Soedan hier

aanvoeren; kaalgeschoren koppen en lange haren,

blonde en zwarte lokken, glad en gekroesd haar,

onder hoofddeksels van diverse makelij, tul-

banden, hoofddoeken, kalotjes en stroohoeden.

Zoo wordt Tripoli, dat van de reede gezien

alleen bekoorlijk was, van nabij bekeken zeer

interessant. Het is heel moeilijk den weg te

vinden in dezen doolhof, want naambordjes

vinden de Turken overbodig. In de winkelwijk

beschutten groote, houten borden menschen
en koopwaar tegen de zon ; in het halfduister

dringt hier en daar een zonnestraal tusschen

de voegen der planken, en gouden lichtflitsen

tooveren in deze duisternis warme tonen op

kleurige stoffen en blinkend-metalen voorwerpen.

Winkeltje aan winkeltje, als de hokken in een

roofdierengalerij, naast elkander. Men kan er

niet tot achterin kijken ; aan den ingang zitten

Moorsch meisje uit Algiers.
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Berber-meisje uit Tunis.

de Arabische, Turksche of Joodsche verkoopers,

onbewegelijk als poppen, ook als er koopers

van minder allooi komen. Daar zijn kleedjes

van Tripoli te koop, burnoes van Fezzan,

Turksche mutsen en prullaria uit Soedan

;

verder cigaretten, blik- en ijzerwerk, waartoe

ook de stijgbeugels behooren en andere équi-

pement-stukken van het paard ; benevens oude

vuursteengeweren, die afzet vinden bij de

herders in de woestijn. En dan al de eetwaren,

die gesluierde vrouwen komen
koopen, na een eindeloos bie-

den en loven. Ieder winkeltje

bevat maar heel weinig en

daar zijn er die bijna niets

bevatten; de kleinhandel gaat

zeer achteruit, daar de kara-

vanen uit Soedan allengs zeld-

zamer worden, omdat de

karavaan-handel zeer p-evoe-O
lig is voor de kleinste poli-

tieke veranderingen die in

Soedan plaats grijpen ; daar-

enboven heeft de landbouw

voortdurend van de droogte

te lijden, tot nadeel van de

koopkracht der bevolking.

En wat er uitgestald is heeft

niet veel waarde. Het ivoor

en de struisvederen komen
niet in deze winkeltjes te

land, maar gaan door naar

de pakhuizen der groote

kooplieden aan de haven,

om te worden verscheept

naar Europa.

Tunis is een levendiger

stad dan Tripoli, maar in

Tunis is er een te groote

toevloed van Europeanen, die

het oostersche cachet bena-

deelt ; in Tunis is de klee-

ding misschien rijker, maar

in Tripoli is de verscheiden-

heid stellig grooter. Wat hier

rondloopt, komt dan ook wel

uit zeer verschillende oorden,

van den Niger, uit Fezzan,

van de Oebangi, alles in

Afrika, maar niettemin ver-

staan zij elkander niet. En
niet uit Afrika zijn de Maltezer vrouwen

in haar nonnenkleed, de Turksche soldaten

in te korte en verkleurde jassen, de Italianen

in hemdsmouwen. Er is ook een wijk van

handwerkslieden, waar pottenbakkers en sme-

den wonen, waar geborduurd en geweven

wordt en de kleermaker zijn atelier heeft.

Hier gieten goudsmeden de enorme oor-

ringen en smeden de zilveren ceintuurs waar-

mede de Joodsche vrouwen zich tooien. Hier,
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bij deze kleinoodiën-winkels, kan men de

schoone sexe van Tripoli ontmoeten ; en rondom

de wandelende gebakventers hoopen van kleine

schavuiten met gladgeschoren knikkers, gedekt

door roode fezzen
;
op alle breedtegraden ge-

lijken vrouwen op vrouwen, en kinderen op

kinderen. In de nabijheid van de haven liggen

de drankwinkels en de koffiehuizen, waar

Turksche officieren uit kleine kopjes de zwarte

modder drinken die Turksche koffie heet. De
moskeeën van Tripoli zijn voor den ongeloo-

vige ontoegankelijk, trouwens dat is in Tunis

precies zoo, met uitzondering van de moskeeën

in Kairoean, de heilige stad, die indertijd door

de Fransche troepen voor goed ontheiligd zijn.

Er is in Tripoli een buitenwijk die er uitziet

als een kermis, waar in het zand tenten en

gebouwtjes staan, de woon- en werkplaatsen

van weer andere menschen der kleine industrie.

Hier worden harnachementen gemaakt, wapens,

voorwerpen van leder en vlechtwerk van bies

en riet. Dit is een nieuwe wijk, de buurt van

de markten en van de kazernes en waar men
ook den publieken wandeltuin kan vinden. Het

ghetto van Tripoli ligt weder binnen de

wallen en wordt door de bewoners zeiven met

den naam hara aangeduid, een woord dat

zich, fatsoenlijk, door meststof laat vertalen

;

er heerscht hier dan ook een groote mate

van onzindelijkheid, het riekt er onaangenaam
in dezen dichtbevolkten doolhof, waar al de

muren bevuild zijn en de straten overloopen

van vloeibare viezigheid. Op dezen bodem
wonen wel achtduizend Joden, ouden en jongen,

•en leven er van den handel in eetwaren, te

midden van stapels groenten, bakken vleesch,

manden met saffraanbroodjes, bennen met
visch ; redeneerend, lachend, schreeuwend en

scheldend ; hier is de kermis van kleuren,

geluiden en geuren.

Maar in welke wijk men ook ronddoolt,

overal krijgt men den indruk dat de inwoners

het niet breed hebben, dat hun kroost tal-

rijker is dan hunne zilverlingen. De Maltesers

al evenzeer, met hunne zwermen huwbare
dochters, die van uien leven en des Zondags
hun nooddruft verbergen onder een schreeu-

wenden opschik van goedkoope katoentjes. En
de Negers ook al, de Negerinnen, hongerig

mager, maar met een rist zoo goed als naakte

wurmen. Bejaarde Arabieren met gezichten

als mooi doorgerookte pijpenkoppen, met diepe

gelaatsgroeven, bedelen de voorbijgangers aan
;

en met een volharding van wespen gonzen

oude vrouwtjes hun bedeldeuntjes zoo lang

tegen de gesloten deuren, dat het is alsof hun

neus bij het dichtslaan van de poort beklemd

geraakte. Mohammedanen zijn goedgeefs, al

geven zij niet precies een tiende van hun

bezit, zooals de koran voorschrijft; en daaren-

boven is geven de eenige manier om van het

gebedel af te komen. Het liefst geeft men aan

ouden van dagen en dan blijft de jeugd over,

die gewoonlijk de vreemdelingen onder-

handen neemt; zoodra een toerist zijn verblijf

verlaat, is hij omringd door een zwerm kleine

bedelaars, en zoodra hij aan enkelen iets geeft,

is het eenvoudig onmogelijk om door de

bende heen te breken.

Jodin uit Tunis.
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Het leven is er goedkoop en met een salaris

van een jongsten bediende kan men zich

hier roeren als een prins. Iets bijzonders mag
het heeten dat de gezondheidstoestand van

Tripoli voldoende is en besmettelijke ziekten

er zeldzaam zijn. Het klimaat draagt veel

daartoe bij en de stad ligt voor de zeewinden

geheel open, zoodat deze voortdurend de

straten en pleinen zuiveren. De thermometer

daalt er niet lager dan hij te Kairo doet en

de laatste ijskorstjes heeft men in den winter

van 1880 kunnen bewonderen. Zelfs in den

zomer wordt het zelden warmer dan 30
0

C.

uitgezonderd wanneer de woestijnwind waait,

het roode zand de gesloten woningen binnen-

stuift en zelfs moet wegge-

veegd worden van het dek

der schepen op de reede.

In December en Januari

komen er donkere luchten,

die af en toe regenbuien

geven om den uitgedroog-

den grond te laven. Maar
men moet niet te ver van

de kust zich verwijderen, want
dan verandert alles

;
op vijf

kilometers van de haven be-

gint men overdag te braden

in den gloed van de Sahara

en 's nachts te rillen door de

plotselinge afkoeling. In de

nabijheid van de stad zou er

op het gebied van land- en

tuinbouw veel meer te doen
zijn dan er thans gebeurt,

want binnen den kring van

twaalf kilometer die de stad

omgeeft, vindt men op enkele

meters diepte al geschikten

grond en op acht meter

diepte water. Maar er is

geene bevolking om zich

daarvoor in te spannen. Van
de Turksche regeering is niet

veel te verwachten ; de 25.000

Turken die de provincie her-

bergt, zijn grootendeels amb-

tenaren, die kwaad spreken van Tripoli en

haar klimaat, van de hitte als het droog is

en van de vochtigheid als het regent ; die

klagen als het waait en als het niet waait;

ambtenaren die hunkeren om weer weg te

komen en 't wel zullen laten om iets goeds

te zeggen van deze kolonie en aan te

moedigen wat tot hare ontwikkeling zou

kunnen strekken, uit vrees dat de sultan,

die vrijelijk beschikt over hun komen en

hun heengaan, allicht de tevredenen zal

laten waar zij zijn. Zoolang Tripoli onder

Turksch gezag staat, zal het 't ongelukkige

land blijven dat het is en dat het al zoo

lang was.
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MADAGASKAR.
Zoowel geografisch als ethnografisch is

Madagaskar een zeer bijzonder land. Het

klimaat schijnt er uit allerlei niet bij elkaar

passende bestanddeelen samengesteld en de

flora zoowel als de fauna vertoonen eigen-

aardigheden, die doen vragen waartoe het

eiland nu eigenlijk behoort. De geografie zegt

tot Afrika, maar heelemaal juist is dat niet.

krit-woorden in de taal der Madagassen doet

onderstellen, dat de emigratie uit den Indischen

Archipel moet hebben plaats gehad, toen daar

de invloed der Indiërs van het vasteland zich

nog niet had doen gevoelen. Dat vele indivi-

duen in habitus op Indiërs gelijken, kan ver-

klaard worden door de latere vermenging met op

het eiland gekomen Indiërs. Ter bepaling van de

I

Hova-vrouwen die rijst verkoopen.

De bouw van het eiland, zijn planten- en

dierenwereld heeft weinig Afrikaansch en de

bevolking doet de deur toe, daar zij wel het

meest raadselachtige is dat het eiland draagt.

In het hartje van het eiland, en in de hoofdstad

Tananarivo vindt men den vroeger heerschen-

den hoewel niet talrijken stam der Anteime-

rina, naar zijne middelste klasse gewoonlijk

den stam der Hova genoemd, immigranten

van Maleisch-Polynesische afkomst. Misschien

is het duizenden jaren geleden, dat zij op het

eiland kwamen, want het ontbreken van Sans-

afkomst eens volks is de taal wel een faktor

van belang
;
eigenaardigheden in manier van

doen, gewoonten en eigenschappen kunnen

onder veranderde omstandigheden verloren

gaan ; maar de taal verdwijnt niet geheel, al

wijzigt zij zich. Hierop voooral beroepen zich

degenen die de emigratie naar Madagaskar

stellen in een tijd toen de Indiërs zich nog

niet in den Archipel hadden doen gelden.

De levenswijze der Hova is onder Euro-

peeschen invloed veranderd
;

voornamelijk

wonen zij in de provincie Imerina, waar als
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politiek middelpunt Tananarivo ligt, en hier

is het onmogelijk zich vrij te houden van

beschaving. Ook de overgang tot het Chris-

tendom heeft het zijne gedaan. De Hova zijn

niet onvatbaar voor ontwikkeling, maar de

aan het Maleische ras eigen zucht om alleen het

hoog noodige te doen, maar niet meer dan

dat, is hen bijgebleven
;

zij zullen nooit de

leiding nemen, maar altijd bruikbare, onzelf-

standige elementen blijven in de handen van

overzeesche kolonisten. In deze richting weten

de Franschen van hen partij te trekken, bijv.

door hen in een school voor inlandsche genees-

kundigen op te leiden tot assistent-geneesheeren

en in ambachtsscholen tot handwerkslieden. Een
zuiver mechanisch werk, waarbij zelfstandig

denken niet gevorderd wordt, kunnen zij, even-

als de Maleiers, met goed gevolg aanleeren.

Minder gemakkelijk is het de herkomst te

bepalen van andere, nog in den toestand

van natuurvolken verkeerende stammen,

in de eerste plaats der Sakalaven, die

bijna de geheele westkust bewonen. Men
heeft hen het Afrikaansche element ge-

noemd, dat reeds vóór de komst van

het zooeven bedoelde Maleische zou aan-

wezig geweest zijn. Zij konden dan uit

oost-Afrika gekomen zijn en men heeft

getracht hunne verwantschap met de

Soeaheli aan te toonen. Intusschen is dit

niet meer dan eene meening ; de Sakala-

ven vertoonen veeleer een Polynesisch

type en daarenboven is de taalverwant-

schap tusschen Hova en Sakalaven on-

twijfelbaar, ja zelfs is er reden om aan te

nemen dat het geheele eiland één taalstam

heeft, met verschillende dialekten. De
niet te loochenen overeenkomst met het

Neger-type die hier en daar waar te

nemen valt, kan door immigratie van

oost-Afrikaansche stammen, Soeaheli, wel

verklaard worden. Ook het geheele leven

der Madagassen, zoowel het innerlijke

als het naar buiten werkende, en niet

alleen dat van de Sakalaven, wijst naar

den Maleischen Archipel en niet naar

Afrika.

Een kijkje in het familie-leven kan dit

nog nader toelichten. Bij de Afrikaan-

sche Neger-volken is, naar Arabisch-

Mohammedaansche opvatting, de vrouw

een wezen zonder ziel, dat geen rechten,

alleen plichten heeft, voor het gezin een

middel om zich te verrijken, voor den man
de persoon die werkt. Bij de volken van

Madagaskar is de vrouw het middelpunt des

gezins, zooals dit voor een deel het geval

is bij de Dajaksche stammen van Borneo,

voor zoover zij nog niet door den Islam

bewerkt zijn. Op Madagaskar, zoowel bij de

Sakalaven als bij de andere stammen, ver-

tegenwoordigt de vrouw het gezin, de kin-

deren behooren aan de moeder, niet den

vader. En eene vrouw die dikwerf van man
verwisselt, wat ginds, waar de echt los van

verband is, nogal eens vóórkomt, zal vaak

een talrijke schaar kinderen rond zich hebben

van verschillende vaders. De man, namelijk

de tweede of derde, aanvaardt deze jeugd

met gelatenheid, en, wanneer er goede werk-

Rijst-stampen en wannen te Tananarivo.

De Volken der Aarde. II. 27
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krachten onder zijn, zelfs met genoegen. Verder

bemoeit hij zich niet met deze kinderen van

diverse herkomst, want de opvoeding, om eens

een mooi woord te gebruiken, is aan de moeder

overgelaten ; de kinderen groeien eigenlijk in

het wild op. Wat men elders reinheid van levens-

wandel noemt, moet men hier niet zoeken ; de

meisjes en jongens bootsen het huwelijksleven

bedriegelijk na, lang vóór zij getrouwd zijn. Man
en vrouw blijven gewoonlijk bij elkander om rede-

nen die meer het huishouden dan het zieleleven

en pruimt. De positie der vrouw is op Mada-

gaskar dus wel zeer verschillend van die welke

de vrouw bij de Neger-stammen inneemt en

ook dit verschil pleit voor de meening, dat

de wieg dezer aan den Afrikaanschen kant

wonende stammen niet in Afrika gestaan heeft.

Van de andere is dit nog veel meer twijfel-

achtig.

De Maleische aard der bewoners van Ma-

dagaskar komt te voorschijn in hunne onbe-

trouwbaarheid en wreedheid. Verder is er over

1

raken; en wanneer een andere man de vrouw

meer voordeden aanbiedt, dan bedenkt zij

zich niet lang, maar trekt met al haar hebben

en houden bij hem in. Men zweert niet elkander

trouw en kleine ontsporingen links en rechts

op den huwelijksweg geven dan ook geen

aanleiding tot hooge woorden of tot harteleed.

Het geheele verbond is berekend op de ver-

diensten, de bedrijfswinst, en de vrouw is in

dat bedrijf een vennoot met dezelfde rechten

als de man. Maar ook in andere opzichten

is de vrouw aan den man gelijk
;

zij drinkt

hun karakter moeilijk in algemeene termen

te spreken ; karakter en vatbaarheid voor ont-

wikkeling hangen tot zekere hoogte, hier als

elders, af van de levens-omstandigheden. Oor-

logszuchtig zijn ongeveer al deze stammen en

vóór de annexatie door Frankrijk lagen zij

altijd met elkaar overhoop ; thans is het, uit-

gezonderd in een klein stukje in het zuid-

westen, overal tamelijk rustig. Enkele stammen

hebben 't jarenlang den Franschen lastig

gemaakt.

Bij de Hova is weinig oorspronkelijks meer
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te vinden op het gebied van kleeding", woning

en wapens ; men kleedt zich naar eigen smaak,

dikwijls smakeloos, en naar eigen middelen

op zijn Europeesch
;
gedrukte katoentjes wor-

den, tot nadeel van smaak en gezondheid

beide, veel gedragen. Er wordt gefietst en

deze sport zal ook de kleeding wel gewijzigd

hebben, want gehuld in een wijde, ouderwet-

sche lamba van Madagaskar is het stellig

lastig wielrijden. De woningen hebben evenmin

iets bijzonders : rechthoekige hutten met schuine

daken, bij meergegoeden steviger huizen van

enkele verdiepingen, alle naar hetzelfde model

gebouwd; hoe rijker eigenaar, hoe hooger

huis ; niet in de breedte maar naar boven uit

zich de meerdere welstand.

Bij de Sakalaven vindt men in den regel

nog den oorspronkelijken lendendoek en omslag-

doek in meer of min kostbaar materiaal, hetzij

van zelfgeweven zijde, van gedrukt katoen of

van gedroogd gras. Hunne hutten bouwen zij

bij voorkeur tusschen de boomen en laten ze

begroeien ; het zijn zeer primitieve maar uiterst

zindelijke woningen. Bij de oostelijke stammen,

de Betsimisaraka, de Antaimoro e.a. wordt

gewoonlijk riet als bouwmateriaal gebruikt

;

maar de vorm is overal dezelfde, vierkant

met schuin dak.

Men vindt op Madagaskar een fetis-dienst

en de vereering van voorouders
;

bij de Saka-

laven wordt hulde gebracht aan bergtoppen

en bij dezen en de Betsimisaraka kan men
eene vereering aantreffen die eenigszins over-

eenkomt met hetgeen men godsdienst noemt.

Men gebruikt gesneden beeldjes van dieren,

tanden, stukjes koraal en dergelijke snuisterijen

als amuletten. Vele der sprookjes en legenden

herinneren aan die van Polynesië; mede het

taboe of verboden zijn waarover hier en daar

in het eerste deel gesproken is. Ook den dans

als godsdienstige handeling — dus in zijn oor-

spronkelijken vorm — kent men op Madagas-

kar, maar de zending verbiedt dien allengs.

In het oosten des lands is landbouw het

voornaamste bedrijf der Madagassen, in het

westen de veeteelt ; verder wordt er geweven,

gevlochten en houtsnijwerk gemaakt ; de zijden

weefsels zijn mooi en getuigen van een ont-

wikkeld gevoel voor kunst. Eigenaardig is, dat

de weefster naast den weefstoel zit, die bijna
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den grond raakt. Het ingevoerde machinale

goed zal ook deze huisvlijt spoediger dan wen-

schelijk is verdringen. Het werk in huis komt

voor rekening van de vrouw, de zware arbeid

is voor den man — alweder een van die der

Negers geheel afwijkende verdeeling.

Een algemeen beginsel, waarnaar de stam-

men ingericht waren, valt er niet te ontdekken.

Bij de Anteimerina of Hova vond men in

den tijd vóór de Fransche annexatie een des-

potischen leenstaat; bij de Sakalaven een aantal

stammen van afwisselende zelfstandigheid. De
Franschen hebben den stammen hunne zelf-

standigheid in naam gelaten, onder toezicht

van een Europeesch ambtenaar, die heeft toe

te zien dat de hoofden binnen de perken

blijven. Uiterlijke kenteekenen die werkelijk

teekenend zijn, vallen er niet te vermelden

;

daarvoor is de vermenging met Indisch, Ara-

bisch en Neger-bloed te sterk geweest. De
stammen in het oosten, de Betsimisaraka, de

Antaimoro, de Tanala en anderen scheren het

hoofdhaar kort af, of dragen het gedraaid in

korte krullen ; de stammen van het binnenland,

de Bara, de Betsilco en de Antanosy dragen

het uitgekamd of in groote bundels als papil-

jotten bijeen gebonden. En daarenboven ziet

men vlechtjes en krulletjes van allerlei soort

en op verschillende manieren tegen het hoofd

gelegd.

Een eigen-aard des volks, men zal er op

dit eiland vruchteloos naar zoeken. Door aller-

lei invloeden uit den vreemde bewerkt, heeft

zich het origineele niet kunnen ontplooien tot

een typisch geheel, dat de aandacht vraagt

zooals iets bijzonders doen mag. Het oorspron-

kelijke van den Maleischen stam is, naar wij

zeiden, sedert eeuwen door vermenging met

Arabieren, Afrikaansche en Indische elemen-

ten onduidelijker geworden, en de kolonisatie

uit Europa zal allengs de inboorlingen, weinig

weerstand biedend als zij zijn, geheel onken-

baar maken. De toevoer uit Indië blijft nog

altijd zeer sterk en op de Europeesche han-

delskantoren vindt men meerendeels Indiërs,

terwijl ook de kooplieden en handwerksmen-

schen voornamelijk Indiërs en Arabieren zijn.

De gezondheidstoestand is er verre van

gunstig. De levenswijze ook van deze natuur-

volken maakt het voortwoekeren van besmet-

telijke ziekten zeer gemakkelijk. Tuberkulose,

pokken en andere ziekten, ook lepra zijn er

Rijst-stan.pe.ide vrouwen
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Inlandsche dans op Madagaskar.

zeer verspreid. De Fransche regeering doet

veel tot verbetering van den toestand
;
op al

de groote plaatsen zijn ziekenhuizen opgericht

waar inlandsch personeel, tot dezen tak van

dienst opgeleid, hulp verleent. Ook tracht men
de vaccinatie in te voeren. Voor lepra lijders

zijn afzonderlijke inrichtingen gemaakt. Maar

de taak der regeering is niet gemakkelijk;

want de toovenaars die bij de inlandsche

bevolking hoog in aanzien staan, bemoeielij-

ken de invoering dezer maatregelen en wat

het volk zelf betreft — er is niets dat een

natuurvolk zoo ongaarne van kolonisten over-

neemt als doeltreffende gezondheids-voor-

schriften. Frankrijk heeft hier zeer veel te

stellen gehad met de inlanders, sedert in 1642

in Dieppe een maatschappij tot exploitatie van

Madagaskar opgericht werd. De Engelschen

kregen er invloed door hunne zendings-

stations, maar ten slotte is, na heel wat strijds,

in 1896 het eiland een Fransche bezitting

geworden en de koningin Ranavalona III Man-

jaka verbannen. Nu en dan met verlof te

Parijs vertoevende, zoekt deze vorstin als reine

en exil hare vroegere grootheid te vergeten.
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Er is een tijd geweest, dat Europa er heel

anders uitzag dan tegenwoordig, toen Engeland

en Frankrijk nog niet door het Kanaal ge-

scheiden waren ; Denemarken nog één was

Russische boerin in feestkleed.

met Zweden; Spanje met Marokko; Korsika,

Sardinië en Sicilië met Italië; Italië met Tunis

ter eene, en met Dalmatië ter andere zijde

;

en Griekenland één met Klein-Azië was. Toen
er een groote hippopotamus in België leefde

en een kleine soort op Sardinië, Sicilië en

Malta en in Griekenland ; toen er haaien

zwommen ter plaatse waar Brussel ligt, dat

nu weer port de mer moet worden.

Maar dat alles was lang voorbij, toen in

Zwitserland en Italië de menschen paalhuizen

bewoonden en noordelijker Europeanen hunne

kjökkenmöddinger, keukenafval, neerlegden op

de Deensche kusten; zóó lang voorbij, dat

deze voorhistorische tijd van den mensch maar

enkele eeuwen achter ons schijnt te liggen,

als we verder terug denken, langs honderd-

duizenden jaren heen, naar den tijd toen op

onzen aardbol de groote gebeurtenissen voor-

vielen waarbij het land water werd en het

water land.

Herodotus, de grieksche historikus die in

de vijfde eeuw vóór den aanvang onzer jaar-

telling leefde, beweerde dat niemand wist of

Europa door de zee omringd is, niemand

waarom het den naam Europa draagt ; ook

niet wie het dien naam gaf. Hoeveel beter

ingelicht wij nu, na 2400 jaar, zijn, kan ieder

voor zichzelf wel uitmaken. Oudtijds keek

men niet verder dan het eigen land; wat

daarbuiten lag werd niet of flauw begrepen

;

de oude beschaafde volken van Azië, Arabieren,

Perzen, Indiërs, Chineezen, hebben zich nooit

veel moeite gegeven om hun buitenwereld te

leeren kennen en namen genoegen met de

wetenschap, dat er een land was waarde zon op-,

een ander waar zij onderging, een morgen- en

een avondland. Naar de opgaande zon kijkend,

wisten zij nog twee andere richtingen aan te

geven, het land ter linkerhand, het noorden, en

het land ter rechterhand, het zuiden. Zoo was

het in overoude tijden en zoo is het gebleven.

Bij het oudste beschaafde volk van Europa
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Kindermeid uit Moskou.

was oorspronkelijk dezelfde verdeeling der

aarde in zwang. Het land der opgaande zon

was voor-Azië, Anatole. In den Byzantijnschen

tijd kreeg dit land bij de verdeeling des rijks

in provinciën en themata den naam Anatoli-

kon. Het westen noemden de oude Grieken

Hesperia, het Westland, en al de zuidelijke

aanhangsels van Europa begreep men onder

dien naam, Italië en Spanje, Hesperia ultima,

en de eilanden. Het land der Hellenen lag

in het midden der aarde, tusschen het morgen-

en het avondland.

Het gebruik van den naam Europa is zeer

oud, en afwisselend rekt zich en krimpt het

land dat met dien naam aangeduid wordt. In

den tijd van den „vader der geschiedenis" liep

Europa een heel eind over het land dat wij

thans Azië noemen-; het trans-Kaspische gebied

ten oosten der Kaspische zee rekende hij nog

tot Europa, eerstens omdat de natuur van

deze streek met die van het VVolga-gebied

overeenkomt, en ten tweede omdat zij bewoond
werd door volken, die van denzelfden stam

waren als de Kuropeesche volken aan de

Zwarte Zee, in Tracië en in noord Griekenland

en verwante talen spraken. De geografische

naam had dus een natuurlijken grond en eene

ethnografische beteekenis. Na vele eeuwen,

toen het vrije verkeer langs den weg tusschen

Kaukasus en Oeral gestremd was, en de

toenemende beschaving in Europa den trek

naar dit werelddeel beperkte, kromp Europa
tot aan den westelijken oever van de Tanaïs

(Don). Het deel van midden-Azië waar in de tijden

der Romeinen en der Byzantijnen germaansch

sprekende volken woonden, is toen door

Tataarsch-Mongoolsche stammen bezet. Door
de middeleeuwen heen is het begrip Europa
ter plaatse van het vlakke, noordelijk gedeelte

van centraal- Azië even onbepaald gebleven

als in Herodotus' tijd ; met dit onderscheid

dat door de veroveringen der Mongolen Europa

eenige eeuwen de kans geloopen heeft voor

een deel Aziatisch te worden. Eerst met de

Russische regenten, die de Aziatische Khanaten

van Kasan en Astrakan veroverden, treden

de wetgevers op, die in gindsche streken sta-

ten en volken van beide werelddeelen eene

Russische bedelaar.

De Volken der Aarde. II. 28
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Koetsier uit Moskou.

plaats aanwezen en de politieke grenzen

vastlegden.

Naar het westen ging, ten tijde van Herodotus,

de naam Europa zoover als men berichten

had over de woonsteden der Kelten, tot aan

de Galliërs en de Keltiberiërs; noordwaarts

daarvan kende men niets. Driehonderd jaar

later vinden wij vermeld dat Europa zich

uitstrekt tusschen de Tanaïs en de Narbo

(Aude), aan den noordoostelijken voet der

Pyreneeën; van dit gebergte tot aan de

zuilen van Herakles, ter weerszijden van

de straat van Gibraltar, lag aan de Middel-

landsche Zee Iberië. De kust meer noordwaarts,

aan de buitenzee, had geen naam ; men kende

dit land alleen van zee uit en rekende het

niet tot Europa ; het was de westkust van het

tegenwoordige Europa, tot aan de Noordzee

en Oostzee. Later, door Strabo en Ptolemaeus,

zijn deze landen mede tot Europa gere-

kend. Daar men bij de ouden de drie zuide-

lijke schiereilanden altijd afzonderlijk noemde
en — eigenlijk zeer terecht, althans wat Spanje

en het zuiden van Italië betreft — nooit in

het denkbeeld Europa begreep, zoo blijft er

voor dit begrip over het massieve middenstuk

des werelddeels, waar Kelten, Germanen en

Traciërs woonden, benevens de veelsoortige

Skythen. Met de Romeinsche oorlogen te land

rekt Europa zich uit naar de Oostzee-landen

en met de ontdekking van Brittanje wordt de

naam ook over deze noordelijke landen ge-

schreven.

De grenzen aan zee hebben niet zooveel

moeilijkheden opgeleverd als de landgrenzen;

de eilanden dicht bij de kust werden gerekend

te behooren tot het naburige vasteland; de

groep der Kanarische eilanden, Madera en

Porto Santo, en de Azoren lagen te ver af om
ze tot ons werelddeel te rekenen; maar met

Russische bruid van den gegoeden stand.
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IJsland kon men nergens anders

heen, daar Amerika nog niet ont-

dekt was, waartoe het, evenals

Groenland, fysisch eigenlijk be-

hoort. De Faröer hoewel nogal

vèrafliggend, kwamen als Deen-

sche bezitting tot Europa; om-

trent de Grieksche, Italiaansche

en Spaansche eilanden bestond

geen verschil van meening. Malta,

een der zuidelijke voorposten van

Europa aan den Afrikaanschen

kant, vertoont nog heden ten dage

de Fenicische gedenkteekenen uit

den tijd toen het Aziatisch bezit

was; Feniciërs, Arabieren en Sa-

racenen hebben er gewoond, totdat

in 1530 het eiland door Karei V
voor de Ridders van St. Jan in-

geruimd werd, die er het Christelijk

Sergeant van het Russische leger.

Meisje uit Moskou, gekleed in de sarafan.

Europa moesten verdedigen tegen de ongeloovigen. Sicilië,

dat vroeger ook aan de Feniciërs en de Kartagers, althans

ten deele, behoorde, werd reeds door Strabo een natuurlijk

deel van Italië genoemd en eene voortzetting van Europa

zuidwaarts. En Kandia (Kreta), dat tijdelijk zich in de macht

bevonden had van den Egyptischen onderkoning Mehmed
Ali, ging over in het bezit der Turken in Europa, hoewel

het natuurkundig meer tot Griekenland dan tot het Turksche

rijk behoort.

Een verstandig eilandje was Nerita of Ferdinandea, dat ten

gevolge eener vulkanische werking te voorschijn kwam in

een neutraal gebied van de Middellandsche Zee, tusschen

Sicilië, Malta en Pantelleria. Toen de strijd goed aan den

gang was wie aanspraak maken mocht op het eiland, Engeland

of Frankrijk, die het tegelijk ontdekt hadden, of Duitschland,

dat het 't eerst onderzocht had, verdween het eilandje weer

onder water.

Wij zagen reeds hoe onvast in den ouden tijd de oostelijke

grens van Europa lag. Door de middeleeuwen heen, tot in

de achttiende eeuw zelfs bleef die grens onzeker. Het By-
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zantijnsche rijk, dat aan de Zwarte Zee lag,

en tot de Eufraat en de Tigris zich uitstrekte,

kende geen grensscheiding tusschen Europa

en Azië. Het oude rijk der Goten van Er-

mararich, vóór de verdeeling in oost- en west-

Goten, lag tusschen de Kaspische Zee en

den Oeral en tusschen Wolga en Weichsel,

dus gedeeltelijk in Azië, gedeeltelijk in Europa.

In 1300 en 1400 lagen de grenzen van de

heerschappij der Russische vorsten een heel

eind aan dezen kant van Europa's tegen-

woordige oostelijke grens ; bepaaldelijk van

de I3 e tot de 1 5
e eeuw drong Azië, de grenslijn

verbuigend, zijn staten en volken Europa

binnen, en eerst op het laatst der achttiende

eeuw was Azië uit Europa in naam terug-

gedrongen. Het waren Mongolen en Turksch-

Tataarsche horden die onder Batoe, een neef

van den grooten Tsjingis Kan, omstreeks 1237

in Rusland vielen, Moskou en Kiew verbrandden,

Polen doortrokken en Silezië aanvielen, bij

Wahlstatt in de buurt van Liegnitz slag lever-

den tegen Hendrik den Vromen, in zuidooste-

lijke richting aftrokken door Hongarije, en zich

in Kaptsjah aan de beneden-Wolga vestigden.

Tot 1480 bleef Rusland aan de Mongolen

onderworpen, toen Iwan III aan hunne heer-

schappij een einde maakte. Geen wonder dus,



EUROPA. 22 I

dat Rusland, ook het Europeesche, nog altijd

een Aziatisch rijk is. Eerst onder Peter I

werd de Wolga tot aan haren mond een

Europeesche stroom ; hij was de eerste die van

Moskou en Kasan uit een oorlogsvloot van

meer dan tweehonderd bodems langs de Wolga

tot Astrakan en vandaar over de Kaspische

Zee naar de Perzische limiet deed varen, om
de rijksgrens vast te leggen.

Westelijker, aan de Zwarte Zee, kwamen
de groote veranderingen eerst op 't eind van

de i8 e eeuw; de geheele noordkust met hare

uitgestrekte vlakten verkeerde tijdens het be-

gin van die eeuw nog in dezelfde toestanden

die Herodotus beschrijft; allerlei nomaden-volk

van Aziatische afkomst had zich hier genesteld.

Enkele plaatsen aan de Zwarte Zee en aan

de Zee van Asov, Asov, Taganrog, Kertsj,

e.a., met hunne overblijf-

selen eener oude Grieksche

beschaving, waren vestingen

van de veroveraars uit het

oosten en de havens waar

zij hunne schepen uitrustten

ter kaapvaart. Heel het zui-

delijk Rusland stond onder

Turksche heerschappij ; de

oorlogen tegen de Turken

( 1

768— 1 792), eindigend met

den vrede van Jassy, hebben

het kustland van de Zwarte

Zee tot aan de Dnjestr onder

het gezag van Rusland ge-

bracht.

Met de volken van den

Kaukasus was Rusland se-

dert 1555 nu op vriend-

schappelijken dan op vijan-

digen voet Een inniger

aanraking met hen was het

gevolg van den veldtocht

door Peter I naar Perzië

ondernomen ; vestingen wer-

den gebouwd aan den noor-

delijken voet van het hoog-

gebergte, dat van de eene

zee naar de andere zich

uitstrekkend, als een natuur-

lijke scheidsmuur tusschen

Europa en Azië ligt, waar

tegen allerlei volksstammen

uit Azië bleven hokken. In 1 800 werd Georgië,

aan de zuidzijde gelegen, bij Rusland ingelijfd.

De grens tusschen Europa en Azië loopt thans

langs de Aras en over den Ararat, westwaarts

naar de Zwarte Zee.

De grenzen van Europeesch Rusland in

het oosten des land zullen thans wel wat

steviger vastgelegd zijn dan zij waren in den

tijd van Alexander von Humboldt, die van een

ouden denneboom vertelt in het Oeral-gebergte,

waarop met groote letters aan de westzijde

het woord Europa, aan den oostkant Azië
geschilderd was.

Over de oudste bewoners van Europa valt

weinig te zeggen dat absoluut juist is. Of de

mensch wiens eerste sporen men met die van

den holenbeer en zijne tijdgenooten gevonden

Vrouwen uit Astrakan, bij de kaviaar-bereiding.
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Klein-Russen.

heeft in het gletscherlooze gebied van

Europa gedurende het ijstijdperk, tot

een enkel ras behoorde, en tot welk;

of hij misschien het produkt was van

eene achterwaarts liggende vermen-

ging, en of wij dien mensch als een

oorspronkelijk hier aanwezig of als

een van elders binnengekomen — en

vanwaar dan gekomen ? — wezen be-

schouwen moeten, dat zijn vragen

waarop wel nooit een voldoend ant-

woord te geven zal zijn. Toen de

anthropologie nog over minder mate-

riaal beschikte dan tegenwoordig, en

men er niet tegen op zag om, naar

aanleiding van iedere op zich zelf

staande vondst, vèr-dragende gevolg-

trekkingen te maken, schiep men een

Neanderthal- en een Cannstatt-ras, die

midden-Europa heetten bevolkt te

hebben. Naderhand heeft men inge-

zien, dat uit gehavende stukken van

een schedel, die misschien kunstmatig

vervormd was of ziekelijke afwijkingen

had, niets zekers te besluiten viel.

En men is wat voorzichtiger ge-

worden in het uiten van theoriën over de

oudste volksstammen in 't algemeen en die

van Europa in het bijzonder ; wat gemakke-

lijker met de bekentenis, dat men eigenlijk

niets weet van deze oer-Europeanen uit prae-

historischen tijd, en dat eerst bij het licht der

geschiedenis iets meer te zien was van Europa's

bevolking, binnengekomen uit west-Azië en

uit noord-Afrika, de beschaving van ginds

hier ontwikkelende, in een door de omstandig-

heden aangegeven richting.

Wil men aan het onderscheiden gaan, aan

het sorteeren der bestanddeelen van deze be-

volking, dan is de taal een zeer te waardeeren

hulpmiddel. Wanneer men bij ver van elkander

wonende volken allerlei overeenkomst in taal

waarneemt, vooral gelijke uitdrukkingen voor

dingen van beteekenis en voor 't werk van

het dagelijksch leven, dan mag men wel aan-

nemen dat er hoogst waarschijnlijk oorspron-

kelijk een nauwe verwantschap tusschen beide

volken bestaan heeft.

Tataarsche vrouw uit het gouvernement Orenburg.



EUROPA. 223

Zoodoende is men, door vergelijking van

talen, gekomen tot het vaststellen van groote

volks-families. Maar ook dit werk is, evenals

dat met de stukjes schedel, gevaarlijk; want

talen zijn aan veranderingen onderhevig en

verschuiven dikwijls, en de onderscheiding der

menschen in soorten zou duchtig verkeerd

kunnen uitvallen. Zoo is het Engelsch de taal

geworden van den inwoner van Noord-Amerika,

hoe hij ook heeten moge en vanwaar hij kome
;

zoo kan men in Hongarije een taai-verschuiving

waarnemen, die twee generaties terug een aan-

vang nam; en een opmerkelijk geval geven even-

zeer de Wenden van het Spreewald te zien,

een van die gevallen welke ons leeren dat de

taalgrenzen niet altijd een volk insluiten dat

zichzelf is. De bovengenoemde voorbeelden

doen zien hoe de taal kan veranderen terwijl

de mensch dezelfde blijft.

Sprekende over de verdeeling der volkeren

over Europa tijdens het begin onzer tijdreke-

ning, staan wij niet meer op zulk een onvasten

bodem. Op het zuidwestelijk schiereiland, over

de Pyreneeën heen, tot aan de Garonne, vinden

wij de Iberiërs, dan de Liguriërs, de Korsikanen,

Sardiniërs, Etruskiërs en Raetiërs, wier reeds

door hunne namen eenigszins omschreven gebied

zich uitstrekte van de beneden-Tiber tot aan

het meer van Konstanz en van den oorsprong-

van de Drau, in Tirol, tot aan den Rhöne-mond.

Daar deze volksgroepen noch met elkander

noch met de overige Europeanen taalverwant-

schap hebben, zoo is wel aan te nemen, dat

zij ouder zijn dan de laatstgenoemden, die eene
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dergelijke verwantschap, zoowel onder elkander,

als met ver oostwaarts, over de grenzen van

Europa wonende volken wèl kunnen aanwijzen
;

en dat zij door de later aangekomenen gedron-

gen zijn in hun betrekkelijk klein gebied. De
Iberiërs kregen al vroeg Semitische Feniciërs

en Kartagers bij zich ; vele Grieken lieten

zich bij hen neder, en talrijker nog waren de

Romeinen — allen komende uit het zuiden

en uit het oosten. Maar ook de buren uit het

noorden der Garonne waren overgekomen,

zoodat in den tijd waarvan wij nu spreken de

Iberiërs en Keltiberiërs al sterk vermengd
waren. De zooeven vermelde groep van

bewoners der Alpenlanden en der centraal-mid-

dellandsche streken heeft waarschijnlijk langs

den later zoo veel gebruikten weg van den

beneden-Donau naar boven en langs de Sau

het gebied bereikt waar zij zich

zouden vestigen
;

bij den aanvang
van den Romeinschen keizertijd

werden zij sterk samengedrukt en

op het vasteland door wigvormige

menschengroepen uit het zuiden,

en ook uit het noorden, in deelen

gesplitst.

Naast deze hier genoemde volken

van onbekende of onzekere ver-

wantschap, wier talen met de

andere van ons werelddeel geen

verband houden, vinden we in het

overige Europa, met uitzondering

van het hooge noorden en het

verre noordoosten, bewoners die

het best onder den naam Indo-

Europeanen zijn samen te vatten,

daar zich bij hen, volken van het

groote gebied, dat zich uitstrekt van

het buiten-Iberische westelijk Europa

tot diep in voor-Azië en Indië, de

onmiskenbare teekenen vertoonen

van taalverwantschap, hoofdzakelijk

in de voornaamste en veelvuldigst

gebruikte stamwoorden. Al zijn ook

de meeste der hier bedoelde volks-

groepen door de groote en later druk

doorschreden poort, tusschen den

zuidelijken voet van den Oeral en

de Kaspische zee, naar het westen

getrokken, zoo is het toch waar-

schijnlijk, dat eenige van hen die uit

het zuiden kwamen, van Klein-Azië over de

eilandenbrug der Aegeïsche Zee, of, vóórdat deze

zoo diep in het land gedrongen was, langs den toen

gemakkelijken landweg naar Europa gereisd

zijn, en onderweg Semitische elementen met

annexe beschaving medegenomen hebben. De
stammen op het middendeel van het Appe-
nijnsche schiereiland en in groote landstreken

van het zuiden, waren Italianen, uit welke de

Romeinen voortgekomen zijn. Ten oosten van

de Adriatische Zee woonden de Illyriërs, waartoe

ook de Venetianen en de Apuliërs gerekend

werden ; daarop volgden de Grieken, de

Macedoniërs, de Traciërs en aan gene zijde

van den beneden-Donau de aan hen verwante

Geten, en in het Hongaarsche laagland de

Daciërs.

Grooter dan van eenig ander volk dat hier

De Volken der Aarde. II. 29
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genoemd werd, was het_ gebied der meest

noordwestelijke Indo-Europeanen, van de Kelten,

dat zich uitbreidde van de Orkney-eilanden

en de Hebriden, over heel Groot-Brittanje en

Ierland, over Frankrijk tot aan de Garonne,

in het oosten tot aan Rijn en Donau, zuid-

waarts om de woonsteden der Liguriërs en

Raetiërs heen, tot aan de samenvloeiing van

den Donau en de Sau ; zoodat de Kelten

zoowel buren waren van de Illyriërs, Geten

en Daciërs, als, in het zuidwesten, van de

Iberiërs, met wie zij, trekkende tot over de

Pyreneeën, zich vermengden. Ten oosten van

de Daciërs en Kelten zaten in talrijke stammen

de Germanen, van de oevers der Zwarte Zee

tusschen de Dnjepr- en Donau-

monden tot aan de kusten van

de Noord- en van de Oostzee, van

de Schelde tot aan de Weichsel

en aan genen kant van de Oostzee,

tot ver in het Skandinavische

noorden, zoover als daar te wonen

was. In het Duna- en Memel-

gebied vinden wij de Esten

(Lithauers), in midden-Rusland

Wendsche (Slavische) stammen,

in het zuidoosten van het wereld-

deel Sarmaten en Skythen, en in

het hooge gebergte tusschen de

Zwarte en de Kaspische zeeën

talrijke kleine volksgroepen, die

naar hunne woonplaats, kortweg

de Kaukasische geheeten worden.

Het ruwe noorden en noord-

oosten van Europa, verder dan

de Germaansche Skandinaviërs,

en in het Rusland van onzen tijd,

te beginnen ongeveer ter breedte

van het Peipusmeer, was door

Finsche volken bewoond, volko-

men vreemd aan al de bewoners

van Europa die wij tot dusver

noemden.

Al de Indo-Europeanen die in

de eerste eeuw van onze tijd-

rekening zich in Europa ophielden

en, zooals uit de ruwe omlijning

van hun gebied blijkt, reeds toen

het talrijkste element der bevol-

king vormden, waren splitsbaar in

stammen, naar taal en ontwikkeling

wel te onderscheiden. In Italië had een van

zulke stammen zich als heerscher opgeworpen
en, veelal door geweld, den eigen aard der

anderen onderdrukt of doen verdwijnen, zoodat

die anderen min of meer in den geweldenaar

opgingen. Groote verscheidenheid was er even-

zeer in uiterlijk en niet licht zou men Germanen
en Kelten met elkander verward hebben.

Griekenland had het toppunt zijner ontwikkeling

reeds achter zich liggen, de groote staatslieden,

wrjsgeeren en kunstenaars waren al eeuwen

dood, en thans was Rome op de hoogvlakte

van macht en grootheid gekomen.

In het noorden en oosten volken met zeer

geringe ontwikkeling, tot menschen zonder

Fin.
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Lap en, op het rendier, een kind.

schrift, nomaden of dezulken die tot een begin

van vestiging gekomen en eenig handwerk

begonnen waren, dat ongeveer gelijkstond met

hetgeen de paalwoningen opleverden. De
differentiëering in taal was, ondanks gemeen-

schappelijke stamwoorden, mede zóó ver gegaan,

dat de gedachten aan een gemeenschappelijken

oorsprong van de beschaafde volken van het

zuiden en van al de barbaren daaromheen een

onmogelijkheid was. Er moest dus wel een

zeer lange tijd verloopen zijn, sedert deze thans

zoo verschillende menschen hunne oorspron-

kelijke woonplaats verlaten hadden, en zij bij

groepen zoo ver weg van elkander getrokken

waren, dat de eene intellektueel maar lang-

zaam vooruit ging, de andere met rasschen

tred voortschreed naar' de hooge punten van

beschaving en geleerdheid.

Dat in Griekenland, de wieg van de tegen-

woordige Europeesche beschaving, vroeger

dan elders op de wereld de geest des menschen
zijn idealen nabij kwam, is geografisch te ver-

klaren. Al in zeer vroege tijden moeten de

bewoners van Griekenland door de gesteldheid

des bodems tot het kiezen van vaste woon-

plaatsen gedwongen zijn, daar de steile bergen

Meisje uit Lapland.
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Lap.

een regelmatig en eenigszins uitgebreid trekken

verboden. In de orografisch nauwkeurig be-

grensde gebieden ontwikkelde zich de zin voor

eigendom en bescherming, kwamen er stam-

gemeenschappen en kleine staatjes te voor-

schijn, die, ijverzuchtig op hun bezit en op
hunne macht, partij trokken van ieder voordeel

dat het gevolg was van hunne meerderheid

boven de naburen, in geestelijken of mate-

rieelen zin. Deze voordeden ontsproten uit

het klimaat en uit den bodem, die zonder

veel moeite, maar toch niet

geheel zonder inspanning van

den kant der bevolking haar

voedsel verschafte ; zoodat het

volk niet een armelijk bestaan

behoefde te leiden onder voort-

durenden, weinig nuttigen ar-

beid, noch verzwakte door 't

gebrek aan inspanning waar-

onder menig volk in de tropen

lijdt. En daarbij de sterk kron-

kelende kustlijn, die den een

in staat stelde tot een gemak-

kelijk bezoek aan den ander,

waarbij men elkander de kunst

kon afkijken ; en de melkweg
van eilanden, die reeds menschen

met hoogst eenvoudige vaar-

kennis in staat stelde van het

eene eiland naar het andere en

zelfs naar Azië te gaan, zonder

dat zij de kust uit het oog

verloren. Zoo kon er uitwisse-

ling plaats hebben tusschen de

volken van voor-Azië en de

Indo-Europeanen ; wat Fenicië

en Egypte bedachten, kwam
gemakkelijk over de Aegeïsche

Zee, om in Hellas, onder een

andere zon, en door een ander

volk verwerkt te worden en

uitgewerkt tot een geheel, dat

in het land van herkomst nooit

dien wasdom zou bereikt hebben.

Deze verdeeling der volken

over Europa was niet van

blijvenden aard; de zucht naar

méér en naar iets anders, het

verlangen zich te doen gelden,

konden een toestand van rust

niet dulden; en daarbij kwam het voortdurend

opdringen uit het oosten, dat de aanwezige

bewoners dwong tot verschuiven of wegtrekken.

Zoo werden telkens de grenzen waarbinnen

een volk woonde verlegd, en het volk zelf

veranderde mede, in bloed en in taal. De
Iberiërs leven tegenwoordig nog voort in de

Basken, een paar honderdduizend menschen

in den hoek van de golf van Biskaje, aan

beide kanten van de westelijkste Pyreneeën,

Baskisch sprekend, een taal die met geen
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andere verwant is en in den vóór-romeinschen

tijd waarschijnlijk over het heele zuidwestelijk

schiereiland van Europa gehoord werd. De
Kelten, het eenmaal zoo ruim verspreide volk,

zijn, naar de taal te oordeelen, alleen zuiver

bewaard gebleven in de uiterste noordwestelijke

landen van Europa, in Bretagne, Wales, wes-

telijk Ierland, in de Schotsche hooglanden en

op de Hebriden ; door telkens opdringende

oostelijke buren, zijn zij bijna in zee geschoven.

In Koerland en Lijfland, van den middenloop

der Memel tot iets verder dan de beneden-

Duna, wonen op een zeer beperkt gebied de

nakomelingen van de oude Esten, de Lithauers

en de hun verwante Letten; en in Albanië,

zoomede in Italië, de afstammelingen van de

eenmaal over een groote uitgestrektheid zich

bewegende Illyriërs, de Albaneezen of Sjkipe-

taren, zooals zij zichzelven noemen. Dergelijke

kleine overblijfselen van eenmaal machtige en

ruim behuisde volken, zullen wel nooit meer
in staat zijn van hun taalgebied en van hunne

eigene beschaving de grenzen uit te leggen;

en daar er in de ontwikkeling der menschheid

geen stilstand is, kan aan deze kleinen wel

voorspeld worden, dat zij allengs kleiner worden

en eindelijk in de groote buren geheel zullen

opgaan. Zoo zijn er reeds velen, niet uitgeroeid,

maar opgelost, met vreemde elementen ver-

mengd, waarbij het taai-eigen verloren ging

;

en nu is het vruchteloos zoeken naar hen.

De kracht die van het Romeinsche rijk

uitging deed zich niet alleen in de politiek

maar in het geheele leven zóó sterk gevoelen,

dat al vroeg de gansche Italiaansche volksgeest

erin opging; in groote deelen van het wereldrijk,

zelfs dezulke waar de keizers maar korten

tijd vasten voet hadden, boetten hun taai-eigen

erbij in en verromeinschten langzamerhand.

Zoodoende is het latijn, minder de schrijftaal

der klassieken dan de spreektaal des volks,

het vulgaire latijn, de grondslag geworden van

de taal in heel Italië, ondanks de Grieken en

Illyriërs in het zuiden, de Etruskiërs in het

midden, de Liguriërs, Raetiërs, Venetianen en

later de Kelten in het noorden en trots den

omvangrijken germaanschen toevloed tijdens

de volksverhuizingen. Niettegenstaande groote

verschillen in dialekt is de sedert Dante zich

ontwikkelende Italiaansche schrijftaal het ver-

band geworden tusschen millioenen menschen,

die zich ééne natie, één volk gevoelen, al is

er bij hen even weinig bloedverwantschap als

bij andere volksgroepen die tegenwoordig zich

van de romaansche talen bedienen.

Reeds werd gezegd, dat bij den aanvang

onzer tijdrekening de bewoners van het Pyre-

neesche schiereiland geen zuivere Iberiërs meer

waren. Na de Romeinen die, ofschoon numeriek

in de minderheid, het heele land hunne be-

schaving en hun taal opdrongen, kwamen de

germaansche stammen der Wandalen, en de

Westgoten, die er eeuwenlang gevestigd bleven

en het land beheerschten ; kwamen de Ara-

bieren, wier kennis en kunst nog voortleven

en bewondering vragen ; kwamen in grooten

getale de Joden. En ondanks deze allen, nadat

de macht der Arabieren gebroken is en nadat de
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Joden verdreven zijn, bedient

zich het uit zoo sterk verschil-

lende bestanddeelen opgebouw-

de volk uitsluitend van romaan-

sche talen, van het Portugeesch

dat in het al vroeg zelfstandig

geworden Portugal tot schrijf-

taal werd, zooals het Kasti-

liaansch dat in Spanje gewor-

den is, terwijl het Katalonisch,

aan de oostkust van het schier-

eiland en op de Balearen, niet

tot den rang van een der

groote Europeesche talen kon

opklimmen.

In het aanzienlijke Keltische

gebied op het vasteland, het

tegenwoordige Frankrijk, had-

den de Romeinen mede vroeg-

tijdig vasten voet gekregen;

de Westgoten, Bourgondiërs

en Franken ten spijt, die in het

oude Keltenland germaansche

rijken gesticht hadden, werd het

Latijn de taal van het geheele

gebied, van de Pyreneeën en

van de Middellandsche Zee tot

aan de Schelde, den midden-

loop van de Maas en tot aan

de Moezel. Door de eeuwen

heen werd het in 't noorden

vervormd tot Waalsch, dat als

een dialekt van het Fransch te

beschouwen is, en, zuidwaarts,

tot Provengaalsch, dat vroeger

wel een taal van beteekenis was, met een

eigen litteratuur, maar dat wijken moest voor

de overheerschend geworden noord-Fransche

schijftaal, zooals het verwante Katalonisch dat

deed voor het Kastiliaansch, de Spaansche

schrijftaal.

Voorbijgaande de verschillende dialekten van

de Raetoromaansche taal, in de brongebieden

van Rijn, Inn, Etsch en Piave, dialekten die

tot de oudste romaansche talen gerekend

moeten worden, komen wij ver in het oosten,

aan het Roemeensch, een tak van den romaan-

schen taalstam, die in het land der oude

Daciërs en Goten, ver van 't gebied der

overige uit het Latijn voortgekomen talen zich

krachtig heeft weten staande te houden en

Noorsch bruidskleed.

machtigenopnieuw het bewijs levert van den

invloed der Romeinen op de hun onderworpen

volken. Toch heeft hunne heerschappij aan

den beneden-Donau niet langer dan honderd-

vijftig jaar geduurd.

Van een Latijnsch ras — het blijkt vol-

doende uit het voorafgaande — kan men dus

niet spreken. Volken van de meest uiteenloo-

pende afkomst en de vreemdsoortigste ver-

menging, zich bedienende van talen die een

gemeenschappelijken oorsprong, het Latijn,

hebben, ziedaar het verband.

Wanneer men het zuidwesten van ons wereld-

deel, aan gene zijde van de lijn Duinkerken—
Verviers -Monte Rosa—Pontebba—Triest en

daarbij nog 't Roemeensche taai-eiland het Ro-
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maansche Europa noemt, dan kan het midden,

't noordwesten en het noorden van Europa

het land der Germanen heeten. De voorouders

van de tegenwoordige bewoners dezer streken

hebben op den westelijken Rijn-oever en

in de Alpenlanden groote stukken grond

afgenomen van de Kelten en van de reeds

geromaniseerde Raetiërs en aan dezen taal

en gewoonten opgedrongen ; maar op hun

beurt zijn, door de van het oosten opdrin-

gende Wenden of Slaven, die oude Germanen
uit hunne woonsteden verjaagd, westwaarts tot

over de Elbe, met achterlating van uitgestrekte

provinciën, die, thans door Slaven bewoond,

in den loop van een duizendtal jaren langzaam

en steeds vechtende heroverd zijn. Eene anthro-

pologische eenheid is er der-

halve ook in het Duitsche rijk

niet

.

Evenals de Kelten van het

tegenwoordige Frankrijk en van

zuid- en west-Duitschland ge-

romaniseerd en vergermaniseerd

werden, zoo zijn ook hunne
stamverwanten op de Britsche

eilanden gedwongen om, onder

de uit Duitschland gekomen
heerschappij, taal en zeden der

veroveraars tot de hunne te

maken. De Kelten — wij zeiden

het reeds — werden opgescho-

ven naar Wales en noord-

Schotland, naar het westen van

Ierland, het eiland Man en de

Hebriden, en het overige van

de bevolking werd al spoedig

onder germaanschen invloed tot

een germaansch-doend volk.

Toen in de elfde eeuw de

Noormannen van de tegen-

overliggende Fransche kust in

het land vielen, brachten zij,

die al lang geromaniseerd wa-

ren, vele van hunne van het

Latijn afgeleide woordvormin-

gen in zwang, maar zij konden

den grondslag van de naar de

Duitsche Angelen genoemde
Engelsche taal niet wijzigen.

Zooals bij het grootste gedeelte

van de Germanen op het vaste-

land, ging ook bij de Britsche Germanen de

spraakverschuiving hand in hand met bloed-

vermenging, ook hier de eenheid van ras ver-

storende.

Daartegenover staan zuiver en onverdeeld

de Germanen van het noorden, de Skandina-

viërs. In het gebied dat zij sedert het begin

van den historischen tijd bezet hebben, dat

is van midden-Jutland en van de Deensche

eilanden noordwaarts door het geheele naar

hen genoemde schiereiland, op de Shetlands,

de Faröer en op IJsland, is hen niemand als

veroveraar gevolgd. Aan de sedert de oudste

tijden in het onherbergzame Lapland wonende

Finnen, en aan de zuidelijker in het centrum

op de woeste fjelde van hun schiereiland ge-
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vestigde Finnen, hebben de Skandinaviërs nooit

de povere bosch- en toendra-distrikten of mos-

steppen van deze Finsche enklave pogen af te

nemen, evenmin als zij getracht hebben naar

eene vermenging met de bewoners.

Toen de Germanen het tijdperk der geschie-

denis binnentraden, vertakte hunne taal zich

reeds in drie duidelijk te onderscheiden twijgen:

de Gotische, bekend uit de bijbelvertaling

van Wulfila, den bisschop der West-Goten,

(311— 381). een taal reeds eeuwen verdwenen,

sedert de laatste overblijfsels op den noorde-

lijken oever van de Zwarte Zee verloren

gingen; de Noorsche, en de west-Germaansche

of de Duitsche in engeren zin. De Noorsche taal

Hardanger meisje in volksdracht, Noorwegen.
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Nog een meisje uit Hardanger.

is. maar weinig veranderd, op IJsland als oud-

Skandinavisch bewaard gebleven. De lang-

durige politieke scheiding tusschen oost en west

van het groote schiereiland in tijgervorm, heeft

geleid tot een tweevoudige, zelfstandige ont-

wikkeling van het oud-Noorsch, tot een ver-

deeling in Noorweegsch-Deensch, dat ook op

de Shetlands en op de Faröer inheemsch is

en het Zweedsch dat tot op de kusten van

Finland gesproken wordt. Op dezelfde manier

staan bij het Duitsch in engeren zin sedert de

vroegste tijden het neder- en hoog-Duitsch

tegenover elkander, waarvan de grenslijn on-

geveer over de plaatsen Tirlemont— Venlo—

30
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Elberfeld — Olpe— Münden — Aschersleben—
Wittenberg—Lubben — Birnbaum loopt, en die

zeer duidelijk te onderscheiden zijn. De wes-

telijke neder-Duitschers, de Engelschen en de

Hollanders hebben gedurende hunne politieke

onafhankelijkheid het door 't volk gesproken

dialekt tot schrijftaal verheven, zooals ook de

Vlamingen gedaan hebben; maar in Duitschland

zelf hebben noch de neder- noch de opper-

Duitsche tongvallen 't zoover kunnen brengen.

In de I5 lle eeuw is men begonnen -— uit

hoofde van de groote verscheidenheid in de

provinciale tongvallen en bij gebrek aan eene

algemeene duitsche schrijftaal — tot verge-

makkelijking van het verkeer als schrijftaal te

gebruiken de kanselarij-taal van opper-Saksen,

die het midden hield tusschen de harde zui-

delijke en de zachte noordelijke tongvallen.

Deze diende mede tot grondslae voor de

bijbelvertaling van Luther en uit dien

kanselarij-stijl ontstond de nieuwe hoog-

duitsche schrijftaal. Maar terwijl deze zich

ontwikkelde en met het volk groeide,

bleef gene in zijn oorspronkelijken vorm
voortbestaan en werd voor het volk hoe

langer hoe onbegrijpelijker. Luther zelf

schrijft over de schrijftaal die hij gebruikte :

,,Ich habe keine gewisse, sonderliche,

eigene Sprache im Deutschen, sondern

brauche der gemeinen deutschen Sprache,

dasz mich beide, Ober- und Niederlander

verstellen mogen. Ich rede nach der

Sachsischen Kanzlei, welcher nachfolgen

alle Fürsten und Könige in Deutschland.

Alle Reichsstadte, Fürstenhöfe schreiben

nach der Sachsischen und unseres Fürsten

Kanzlei ; darum ist 's auch die gemeinste

deutsche Sprache."

Het Engelsch, het Hollandsch en ook

het Vlaamsch, die een eigen litteratuur

bezitten en in hunne zelfstandige ontwik-

keling hun woordenschat naar eigen aard

verrijkt hebben, deze drie zijn talen ; maar

niet is dat het plat-Duitsch, dicht bij het

Hollandsch staand, de tongvallen der neder-

Duitsche Friezen, neder-Franken en neder-

Sassen ; wel wordt het plat Duitsch door

den beschaafden stand gesproken, althans

verstaan, maar 't heeft, met uitzondering

van eenige moderne geschriften in dialekt,

geen eigen litteratuur.

De Slaven moeten, na de Romanen en

Germanen, als derde hoofdstam der Indo-

Europeanen van ons werelddeel vermeld wor-

den, want in het oosten en zuidoosten van

Kuropa bewonen zij groote uitgestrektheden

land, zij 't ook niet dicht op elkander ge-

drongen. Vroeger in midden-Rusland veel

kleiner behuisd, zijn zij in de dagen der groote

volksverschuivingen te land gekomen tusschen

de Weichsel en de Elbe en hebben daar en

in de oostelijke Alpenlanden en op het Balkan-

schiereiland groote provincies veroverd en

bevolkt, in zich opnemende hetgeen er over

was van de niet uitgeroeide oudere bewoners.

Eeuwenlang leefden zij tamelijk afgezonderd

binnen hunne grenzen, waar verschillen in taal

tot ontwikkeling kwamen, die aanleiding gaven

tot de onderscheiding in oost-, west- en zuid-
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Slaven. De oost-Slaven kan men ook Russen

noemen, die naar hun tongval weder te splitsen

zijn in Groot-Russen, de groote massa, de Witte-

Russen in het westen en de Klein-Russen of

Roethenen in het zuiden van het oost-Euro-

peesche laagland. Tot de west-Slaven rekent

men, behalve de overblijfsels der Wenden in

het Spreewald, de Polen, de Tzechen in Bo-

hemen en Mahren en de Slowaken in opper-

Hongarije en in de Karpathen. Zuid-Slavische

volken zijn in de Alpenlanden van zuidelijk Stier-

marken, Krain en in enkele streken van Karaten

de Slowenen ; verder de elkander verwante

Kroaten, Bosniërs en Serviërs in de naar hen

genoemde landen, in het zuiden van Hongarije

en in Montenegro ; en eindelijk de oorspronkelijk

Finsche stam der Bulgaren, die al twaalfhonderd

jaar geleden begonnen zijn Slaven te worden.

Ten zuiden van de Albaneezen

en dc Bulgaren vinden wij de

Grieken,ongeveer terzelfder plaatse

waar hunne voorouders zetelden.

Hunne taal, het nieuw-Grieksch,

is een verder ontwikkeld oud-

Grieksch met zeer veel uitdruk-

kingen van Slavische en Alba-

neesche afkomst, evenals de te-

genwoordige Grieken, tengevolge

van het binnenkomen van vreem-

den en van eene langdurige

vreemde overheersching zeer ge-

wijzigde nakomelingen zijn van de

Grieken der klassieke oudheid,

al huizen er dan ook in enkele

kleine, moeilijk toegankelijke oor-

den menschen van eenigszins zui-

verder ras.

In het begin van de veertiende

eeuw kwamen de Zigeuners het

eerst in Europa, nadat zij niet

heel lang van te voren hun Indisch

vaderland verlaten hadden. Uit

de vreemde toevoegsels aan hunne

taal is eenigszins op te maken

dat zij door voor-Azië en door

oostelijk Europa trokken. Hier en

daar en overal vindt men hen in

kleine groepjes, in zuid-Europa

plaatselijk als gevestigde menschen,

maar meerendeels als nomaden.

Bij elkander zijn zij nauwelijks een

half millioen sterk.

De elementen der bevolking van Europa

die wij tot dusver noemden, staan, wat afkomst

en taal betreft, vreemd tegenover de Oeral-

Altaïsche volken : de Finnen en Samojeden

;

en tegenover eenige Tataarsche en Mongool-

sche stammen, die wel de meest westelijk

vooruitgeschoven groepen van hun volk zijn.

Finsche stammen herbergt sedert de oudste

tijden het weinig aanlokkelijk centrum van

Skandinavië en het hooge noorden van dit

land : de Lappen of Laplanders, die ook nog

op de toendra-vlakten van het schiereiland

Kola, in hunne afhankelijkheid van het rendier,

een armzalig bestaan leiden. In Finland treffen

wij de eigenlijke Finnen aan en ten zuiden

van de Finsche golf en op de naburige eilan

den Dagö en Osei de Esten.



EUROPA. 237

In het koude noordoosten van Europa

tusschen de Dwina en het Oeral-gebergte leven

in geringen getale op een groote oppervlakte

de Sirjanen en Wogoelen hun nomadenleven

en op de toendra ten oosten van het schier-

eiland Kanin sluiten de Samojeden zich daarbij

aan; aan den middenloop van de Wolga en

van de Karna zitten, in ver van elkander

liggende gebieden van weinig omvang, de

Tsjeremissen, de Mordwinen, de Wotjaken en

de Permiërs. Al deze stammen, ieder maar

enkele duizenden personen sterk, zijn, evenals

de Lappen, op een lagen trap van beschaving

blijven staan en behooren tot de verstandelijk

minst ontwikkelde bewoners van Europa. In

dit opzicht staan de Finnen en Esten ver

boven hen, hooger nog de Magyaren, die eerst

betrekkelijk laat, sedert elfhonderd jaar onge-

veer, ver van hunne stamgenooten in

de laaglanden tusschen de Alpen en

Karpathen, van de beneden-Drau tot

aan den bovenloop van de Theiss

zich neergelaten en ook uitgestrekte

landen in het nabijgelegen Sieben-

bürgen ingenomen hebben. Gedrongen

tusschen Slaven, Roemeniërs en Duit-

schers, verloren zij, na een vele eeuwen

durenden omgang met hunne naburen,

in uiterlijk voorkomen bijna alles wat

aan hunne verwantschap met de Oeral-

Altaische volken zou kunnen herinne-

ren. Evenmin onderscheiden zij zich

van deze Indo-Europeesche buren

door hunne manier van leven, maar

wel geeft de taal die zij spreken blijk

van hunne afkomst, want naast de

verbuigende Europeesche talen toont

duidelijk hunne agglutineerende of

aanhechtende taal verwantschap met

de Oeral-Altaïsche en Mongoolsche.

Behalve de vermelde Finsche stam-

men en de hun verwante Samojeden,

blijven er van de Oeral-Altaiers nog

eenige Turksche en Tataarsche volken

te noemen, die niet onopgemerkt

mogen blijven, waar de elementen

der bevolking van Europa ons voorbij

trekken. Uit hun woonplaats in Tur-

kestan zijn zij verscheidene keeren

krachtig naar het westen gestuwd

en hebben daar tronen doen kantelen,

rijken omvergehaald en beschaving vertre-

den. De schok was hevig maar duurde kort;

de verkregen macht bleek onbestendig en

spoedig vervielen de pas geboren staten in

kleine, onbeduidende en dra onzelfstandige

volksgroepen, die thans zonder samenhang

verspreid liggen tusschen landen met menschen

van heel anderen volksaard. Behalve de Kirgizen,

die te beginnen bij het westen van Azië ver-

spreid zijn over de Kaspische laaglanden tot

aan de Koema, dienen hier genoemd te worden

de Basjkiren, Tsjoewasjen en de Kazansche

Tataren aan de midden-Wolga, en de Nogaiers

tusschen de Koema en de Terek, zoomede in

kleine koloniën in Dobroedsja ten zuiden van

de Donau-monding. De aan deze stammen
verwante Seldsjoeken en Osmanli (Osmanen)

zijn eerst in de vijftiende eeuw nog aanzienlijk

Meisje uit Wingakar, Zweden.
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verder westwaarts getrokken en bezitten in de

Krim en in Europeesch Turkije nog tegen-

woordig eenige kleine taai-eilanden ; elders

zijn zij met de Grieksche en zuid-Slavische

bevolking vermengd In hen zien wij de meest

westelijke voorposten van de Oeral-Altaiers.

De Kalmukken, tot de Mongolen in engeren

zin te rekenen, hebben niet voor het begin

der zeventiende eeuw hunne woonplaatsen in

centraal-Azië verlaten en zwerven sedert

ongeveer honderd jaar als nomaden rond in

de vlakke landen tusschen de beneden-Wolga
en de Don en aan de Manytsj. En daarmede
is alles opgenoemd wat tot de Oeral-Altaïsche

volksgroep behoort.

Semitischen invloed heb-

ben oudtijds de zuidelijke

landen van Europa onder-

vonden, maar een Semitisch

volk heeft nooit uitsluitend

een gebied van eenigen om-

vang bewoond of zelfs be-

heerscht. Sedert den vroeg-

sten tijd woonden de joden

in bijna alle landen van

Europa, als eenlingen of tot

kleine gemeenten vereenigd.

Van beteekenis waren zij,

tot aan het einde der mid-

deleeuwen, alleen in Spanje,

vóór hunne verdrijving; thans

vindt men hen het talrijkst

in de landen met een ge-

mengde Duitsch-Slavische

bevolking, inzonderheid in

het taalgebied der Polen.

Evenmin als de Zigeuners

vormen zij te midden van

de Indo-Europeanen een

afgesloten volksgroep; even-

als de Zigeuners houden zij

het ras vrij zuiver, hoewel

zij overal de talenen, althans

in westelijk Europa, ook de

manieren der volkeren onder

welke zij leven, aangenomen

hebben.

Eene bijzondere plaats

nemen de weinig talrijke

Maltezers in, die Italiaansch

spreken, maar, als het over-

in de eerste periode der

Sicilië en in beneden-Italië

talrijke Arabische bevolking, tamelijk zuivere

Semieten zijn.

Thans blijft de Kaukasus nog over ter be-

spreking uit een ethnografisch oogpunt. Dit

sterk geaccidenteerde terrein, met zijn hooge,

moeilijk te bestijgen kammen, scheidsmuren

tusschen groote en kleine dalen, herbergt een

menigte volksgroepen die, dicht bij elkander

wonend, door lange tijden heen, de grootste

verscheidenheid te zien gaven in taal, ge-

woonten en staatsinrichting. Het is ermede

als in de Alpen, waar Duitschers, Slowenen,

Italianen, Foerlanen, Raetoromanen en Fran-

blijfsel van eene

middeleeuwen op
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schen wonen, wier talen nog gesplitst zijn in

talrijke en van elkander zeer sterk afwijkende

tongvallen ; inderdaad een zeer heterogene be-

volking in dit land, waarvan Frankrijk en Italië,

een dozijn Zwitsersche kantons, Beieren, Lich-

tenstein en nog verscheidene Oostenrijksche

kroonlanden alle hun deel hebben.

Na een strijd waarvan de aanvang verder

terugligt dan de aanvang van de I9de eeuw,

is het aan Rusland eindelijk gelukt den ge-

heelen Kaukasus in te lijven bij het Tsarenrijk.

Een bonte staalkaart van menschen is het land ge-

bleven ; de tegenwoordige volken-kaarten geven

een en veertig groepen voor den Kaukasus, waar

in den tijd der Romeinsche keizers er wel drie-

honderd woonden, naar de

optelling uit dien tijd. On-

gerekend enkele Assyrische

en Joodsche, derhalve Se-

mitische nederzettingen, hui-

zen in het gebergte de meest

verschillende stammen van

Oeral-Altaische en Indo-

Europeesche herkomst, naast

zeer vele waarvan men den

aard nog niet kent en wier

talen met geen bekend type

overeenkomen. Men noemt

hen daarom eenvoudig Kau-

kasische volken.

Van Oeral-Altaiers vindt

men er de ook buiten den

Kaukasus vóórkomende en

reeds vermelde Nogaiers en

Kirgizen, en de aan laatst-

genoemde verwante Turk-

menen ten noorden van de

Terek ; de Koemiken, ten

zuiden van den mond dezer

rivier, langs de kust der

Kaspische zee tot aan de

Samoer-monding ; de Ka-

ratsjaiers in het brongebied

van de Koeban, en de Berg-

kabardinen aan den oor-

sprong van de Terek. Dan
de talrijke Aderbeidschan'-

sche Tataren in het Koera-

en Arasgebied. De Kal-

mukken van de Manytsj-

laaglanden wonen alweder

bijna geheel buiten den Kaukasus en een

kolonie van Esten, ten zuiden van Stawropol,

is maar zeer weinig talrijk.

Eenige evenzeer kleine Duitsche, Roe-

meensche en Grieksche koloniën, de eerste

over het geheele land verspreid, de laatste

aan de steile kusten van de Zwarte Zee en

in het gebergte ten westen van Tiflis, zoomede

de sedert de verovering des lands door Rusland

steeds aangroeiende Russische vestigingen,

vormen samen de uit Europa komende lndo-

Europeesche bevolking van het gebergte Van
Aziatische Indo-Europeanen vindt men er

talrijke Armeniërs en Koerden, hoofdzakelijk

tusschen de Aras en de Koera, maar ook ten

if" f£ f
Zweedsch biu'ulskleed.
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noorden van de Koera ; voorts de Tat op het

schiereiland Apsjeron en de Osseten midden

in het gebergte, ten westen van Kasbek. Van
de eigenlijke Kaukasiërs valt vooreerst de

groep der bergstammen in het noorden te

vermelden, waartoe te rekenen zijn de Ka-

bardinen en andere Tsjerkessische stammen

ten noorden van de reeds genoemde Berg-

kabardinen en in eenige enklaven van het

Koebangebied ; en de Abchasen en Abasinen,

ten zuidwesten van den Elbroes aan de kust

der Zwarte Zee. De andere stammen kunnen,

naar de ligging hunner woonplaatsen op de

beide hellingen van het gebergte, als zuid-

westelijke en noordoostelijke Kaukasiërs onder-

scheiden worden ; tot de eerste behooren

de Groesiërs of Georgiërs en eenige kleine

aan hen verwante groepen ; de Mingreliërs,

Swaneten en Lasen ; en tot de tweede alle

Lesghische volken of Daghestans, stammen die

velerlei talen spreken, en waarvan een deel, naar

aard en levenswijs, den overgang vormt tot

de Tataren van het aangrenzende laagland.

Een zeer klein gedeelte van de be-

woners van Europa behoort dus tot de

Mongoolsche volken
;
verreweg het groot-

ste tot het Middellandsche ras. En daar-

van wonen de Romanen vooral in het

zuiden, de Germanen in het midden en

noorden, de Slaven in het oosten.

Europa en Azië hangen zoo nauw
samen, dat men het eerste een schier-

eiland van het tweede genoemd heeft.

Meer dan 4300 kilometers lengte heeft

de landgrens die tusschen de IJszee en

de Kaspische Zee loopt; inderdaad geen

los verband. De uitgestrekte vlakten van

noordelijk Azië vinden in Europa hunne

voortzetting en een bergstelsel als dat

van centraal-Azië kunnen ook midden-

en zuid-Europa aanwijzen. Het kontinen-

tale klimaat van het groote Aziatische

vasteland eindigt niet bij de oostelijke

grens van Kuropa, maar ondervindt eerst

langzamerhand in Europeesch Rusland

den invloed des Oceaans. Evenzoo is

't met de vegetatie ; de Siberische woud-

streek en de steppen van zuidwestelijk

Siberië en Turkestan reiken tot in het

oosten van Europa en de plantengroei rond

de oostelijke Middellandsche Zee is aan drie

werelddeelen gemeen. Met de dieren gaat het

niet anders. En de menschen hebben zich al

evenmin gestoord aan de politieke grens, die

dan eens hier, dan daar lag. Aan beide kanten

woont de Indogermaansche volksfamilie
;
Europa

is zachtjes aan overstroomd door groote

drommen uit het oosten, die er veel kwaads,

maar, het worde erkend, ook veel goeds

brachten ; en als gedreven door een wervel-

wind zijn de Mongolen er binnengestormd,

destijds nog veroveraars, even geel als tegen-

woordig, maar toen ruim zoo gevaarlijk. On-

danks deze ineenvloeiing, dezen samenhang met

Azië en ondanks het over de grenzen gekomen
Aziatische, is Europa voor een groot deel Euro-

peesch ; de bouw der bergen en het uiterlijk der

steppen, het leven van de planten en van de

dieren, de aard der menschen, dat alles heeft op

Europeeschen bodem een Europeesch karakter.

Meisje uit Dalekarlié', Zweden.
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Nu wij eenmaal de bevolking van Europa
gesorteerd hebben volgens hare herkomst, nu

wij weten dat de Roemeniërs, al grenst hun
land niet aan Italië, noch aan Frankrijk, toch

tot de Romanen behooren, en dat de Finnen

geen Slaven zijn, al poogt men hen thans

tot Russen te kneden ; dat de Grieken geen

Romanen zijn, al drijft hun schiereiland naast

het Italiaansche oostwaarts de Middellandsche

Zee in — nu is er geen gevaar bij Europa
te nemen zooals het op de landkaart ligt, en

te beginnen bij het oosten en het noorden,

te vervolgen met het midden en het westen,

om te eindigen bij het zuiden.

Europeesch Rusland, waar dooreen 18 per-

sonen per vierkanten kilometer

wonen, is, wanneer men Finland,

Noorwegen en Zweden terzijde

stelt, betrekkelijk het dunst be-

volkte land van Europa ; de oor-

zaken daarvan zijn het kontinen-

tale klimaat van dit ver oostwaarts

gelegen laagland, en zijne hoofd-

zakelijk uit landbouwers bestaande

bevolking. Negentien procent van

het land is onproductief; van het

overige is bijna de helft met

bosch bedekt, waarvan het hout

gedeeltelijk als brandstof en als

bouwmateriaal gebruikt en voor

een ander deel uitgevoerd wordt.

Voor den landbouw dient 26 pro-

cent van de oppervlakte ; slechte

oogsten zijn niet alleen nadeelig

omdat de uitvoer dan zooveel

geringer is, maar brengt in enkele

distrikten hongersnood, daar de

slechte wegen den invoer van

elders bemoeilijken
;

ongerekend

nog de onbetrouwbaarheid der

ambtenaren, die tengevolge heeft,

dat het voedsel voor de lijdende

streken bestemd, zijne bestemming

toch niet bereikt. Trouwens, in

een land waar men zich niet

ontziet ten eigen bate een lek te

maken in de leiding die roode-

kruis-gelden naar hunne bestem-

ming moeten voeren, wat zal, in

zulk een land, nog komen waar het wezen

moet ?

De Russische landbouwers bouwen op de

oude manier hunner vaderen en gaan liever

hulp zoeken bij wonderdoende heiligen, dan

nieuwe werktuigen invoeren die het bedrijf

ten goede komen. Onder den druk van veel-

soortige en alomtegenwoordige autoriteiten,

door den invloed van sterken drank, gaat de

boer, de moejik, letterlijk het mannetje, moreel

achteruit
;

zijn werkkracht vermindert, zijn

werklust verslapt en de opbrengst zijner akkers

slinkt ieder jaar. In stede van het euvel weg
te nemen ter plaatse zelve, ging men ver-

betering zoeken in het doen verhuizen van

De Volken der Aarde. II. 31



242 EUROPA.

Deensch visschersmeisje.

de opwonenden ; en nu er toch Russen noodig

waren in de grensprovinciën, in lateren tijd

vooral in Mandsjoerije, waar beschaving moest

gebracht worden, deed men de emigranten

daarheen gaan. Eenigen werden vooruitge-

zonden, naar het heette om te onderzoeken,

en dan volgden de landverhuizers, de trans-

migranten, nadat zij verkocht hadden wat nog

verkoopbaar was. Reizigers die van de Sibe-

rische spoorlijn gebruik maakten, schrijft een

ooggetuige, zullen die groepen, meermalen van

eenige honderden, mannen, vrouwen en kinde-

ren, zelfs zuigelingen, gezien hebben, die soms

dagen lang op een klein station moesten wachten,

om met veewagens verder vervoerd te worden.

De transmigranten komen eindelijk op de hun

aangewezen plaats en in negen van de tien

gevallen vinden ze alles heel anders dan hun

voorgespiegeld was. Maar hunne schepen

hadden zij verbrand, teruggaan was onmoge
lijk. En dan begon het leed ; de uitdeeling

van door de regeering verstrekte voorraden

hield op, het ongunstige klimaat kwelde hen,

de nieuwe methoden van leven en arbeiden

konden deze onkundige en in de routine van

hun dorp vastgeroeste menschen slechts met

groote moeite zich eigen maken ; de ziekten,

gevolgen van een slechte voeding en een

ongezond klimaat, teisterden de kolonisten en

deden vooral de kinderen sterven. Wat in

Mandsjoerije van den mensch een groot aan-

passingsvermogen eischt, is de afwisseling van

temperatuur. De winter is er zeer streng: op

sommige plaatsen daalt de honderddeelige

thermometer tot 38
0 onder nul. Tot het einde

van Mei stijgt hij niet hooger dan + 7
0

; maar

in den zomer, den regen-zomer van Juni tot

September, rijst het kwik soms tot 35° boven

nul, zoodat tusschen de uiterste temperaturen

een verschil ligt van 70 tot 75°.

Door deze gebrekkige werking van dit

systeem van landverhuizing, kreeg men niets

dan een vermindering van de zoo hoog noodige

werkkrachten in de centrale gouvernementen

en een toestrooming van non-valeurs in de

grensgewesten. Evenmin heeft tot verbetering

geleid de instelling eener commissie tot onder-

zoek naar de behoeften van den landbouw.

De gouverneurs der provinciën, meestal mili-

tairen, waren voorzitters der provinciale comité s

en bij hen waren de nooden der bevolking al

in zeer slechte handen. Wie die nooden te

berde bracht, op het gebrek aan scholen wees

en over de groote armoede sprak, kwam reeds

daardoor in een slecht blaadje en werd op

Russische manier tot zwijgen gebracht.

Het Russische volk is bijzonder achterlijk,

staat in ontwikkeling op eene laagte, die, in

Europa, alleen vergeleken kan worden met

de toestanden in de Balkan-staten. Ongeveer

het achtste gedeelte van de jeugd die onder-

wijs moest genieten wordt inderdaad onder-

wezen. In de Oostzee-provinciën en in Polen

is 't beter daarmede gesteld, maar in andere

deelen des rijks veel slimmer, en in verscheidene

gouvernementen wordt niet meer dan drie
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procent van de kinderen onderwezen, die ter

school behoorden te gaan. Het aantal analfa-

beten, menschen die lezen noch schrijven kun-

nen — niet geleerd zijn, zooals men in Brabant

zegt — is dan ook schrikbarend groot, namelijk

70.8 procent van al de in 1887 opgeroepen

rekruten. Er zijn universiteiten, medische,

technische, landbouw- en mijnbouw-scholen,

scholen voor juristen en voor veeartsen, topo-

grafische en militaire scholen ; een heele serie

gymnasia en middelbare scholen, en al deze

inrichtingen voor hooger en middelbaar on-

derwijs in de groote steden worden vrij druk

bezocht, zoodat naast de ruwe en onwetende

volksmassa een minderheid leeft van niet

1 geheel onwetenden en zoogenaamd beschaaf-

I den. Maar de ontwikkeling van deze stijgt

I niet hoog
;

zij is een oppervlakkig vernis

l dat maar eventjes voldoende mag heeten

I om den ruwen en botten mensch een

eenigszins dragelijk uiterlijk te geven. Niet

eens hard behoeft men den Rus te krabben

om den Tataar te zien bloot komen. Voor-

namelijk in de zoogenaamd hoogere standen

kan men een glinsterende halve beschaving

vinden, die een verfijnde genotzucht en een

inwendige verdorvenheid poogt te bedekken.

De oneerlijkheid, hoofdzakelijk in den ambte-

naarsstand, heeft zulke afmetingen aange-

nomen, dat voor de zuivere vermelding

dezer praktijken schier geen geloovig oor

meer te vinden is; bij millioenen verdwalen

jaarlijks de gelden voor openbare werken en

weldadigheids-inrichtingen bestemd, in de

zakken van hooge en lage bestuurders.

Maar om op het onderwijs terug te

komen. Het is militair ingericht. School-

jongens worden in uniform gestoken en een

gymnasiast moet den militairen groet bren-

gen aan den officier. De studenten dragen

degens en allerlei onderscheidingen in den

vorm van knoopen en schouderpassanten,

juristen een zilveren lauwerkrans op de

IJslandsche vrouw.
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Roemeensche bruid.

borst; ook de sukkels die het diploma eener

middelbare school niet konden machtig wor-

den, hebben een afzonderlijke uniform, als

consolatie-prijs. Overal uniformen, degens,

decoraties, medailles : de oostersche eerbied

voor het blinkende passement. Op die scholen

welke alleen toegankelijk zijn voor jongelui

uit den zeer bevoorrechten stand, worden

de menschen gekweekt die later, omdat zij

zulk een inrichting bezochten, weder voor-

rechten genieten zullen in hun ambtelijke

loopbaan. Van buiten schittert en glimt het

onderwijs, van binnen is het buitengewoon

slecht, zooals het in een politie-staat als Rus-

land past. Het absolutisme eischt onderdanige

onderdanen, geen ontwikkelde staatsburgers

;

menschen vol ontzag voor de autoriteit, buig-

zaam, plooibaar en ook met eenige kennis, maar

niet te veel. Hetgeen niet belet heeft, dat een

deel dezer studeerende jongelingschap zich begon

te roeren en bij iedere gelegenheid protesteerde

tegen de onduldbare maatregelen van dwang
waaraan het gezag haar vastlegde. Van de

studenten maakte men toen soldaten. Maar

dat ook dit niet geholpen heeft, bewijzen de

opstootjes die telkens uit de universiteits-steden

gemeld worden. Het liefst zou Rusland al de

inrichtingen van onderwijs laten vervallen en

van de leerlingen een groot straf-bataljon

maken ; maar dat zou al te Aziatisch staan

en tegenover la France, 1'amie jntime, heeft

men dan toch ook éénige vormen in acht te

nemen.

Onder den druk van eene verregaaande

corruptie van boven, onder^den i knoet eener

despotische regeering, onder den invloed der

weinig geachte geestelijkheid eener staatskerk,

die er een ledigen vormendienst ;op na houdt,

leelt de massa des volks van oudsher in een

loome afhankelijkheid, die sedert de afschaffing

der lijfeigenschap in 1865 wel uiterlijk maar niet

innerlijk veranderd is. Den Russischen boer

faalt volharding en verwonderlijk is dat niet, bij

het ontbreken van alle rechtszekerheid, bij het

in alles doordringende onwettige gezag, de

steeds te vreezen bemoeienis van bovenaf, die

het bezit van huis en have in gevaar brengt.

Een krachtig arbeidende boerenstand, met een

Roemeensche boerenmeid.
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Oostenrijksche.

bereikbaar doel voor oogen, beschermd door

een ordelijk bestuur en van huis uit goed

onderwezen, zou van den Russischen landbouw

een bedrijf kunnen maken, dat anderen tot

voorbeeld kon dienen. Maar hoe geheel anders

is het inderdaad In de jaren 1883 tot 1898

heeft Rusland gemiddeld 22.4 poed graan en

aardappelen per hoofd van de bevolking voort-

gebracht (een poed is bijna \6l kilo), waarvan,

na aftrek van den uitvoer, 1S.8 poed per hoofd

overbleven. Wederom per hoofd moeten hier-

van minstens 2 poed voor veevoeder afgetrok-

ken worden ; en ook voor zaad en voor het

stoken van brandewijn moet er iets af. Als

dagelijksch levensonderhoud blijft er dan nog

minder over dan 17.2 poed per hoofd, de

minimum-hoeveelheid waarmede de menschen

het leven kunnen rekken. Een voortdurende

toestand van gebrek is hiervan het gevolg

;

en die toestand wordt steeds erger, zooals

blijkt uit het groot getal boerenplaatsen die

geheel verstoken zijn van de bij de graankul-

tuur volstrekt noodige paarden. In een-en-dertig

gouvernementen is in de laatste vijftien jaren

het getal paardelooze boeren-

plaatsen met bijna elf procent

gestegen. Gemiddeld geeft een

gezin 25 roebels 70 kopeken

's jaars of 7 kopeken (ongeveer

gelijk aan 8i cent) daags uit

voor persoonlijke behoeften.

Naar onze meening is dat niet

overdreven veel voor spijs,

drank en kleeding, gezwegen

nog van het overige. In het

gouvernement Woronesj, van-

waar deze cijfers afkomstig

zijn, geeft de boer voor thee

en suiker jaarlijks 40 kopeken

uit per hoofd en voor huis-

houdelijke artikelen slechts 41

kopeken 's jaars. In twintig

jaar tijds is de fysische ont-

aarding, uitgedrukt in afkeu-

ringen voor den militairen

dienst, gestegen van 1 6 tot

32 procent. Er zijn deskundi-

gen die de oorzaak van het

kwaad voornamelijk zoeken in

het gebrek aan klein landbezit.

Het is mogelijk dat dit de

meest nabijliggende oorzaak is ; de vraag rijst

dan echter waaraan déze fout haar aanzijn te

wijten heeft. En zoo voort.

Wij hebben gezien (bladz. 220) dat Rusland

tot 1480 aan de Mongolen onderworpen bleef;

die eeuwenlange slavernij heeft het volk geen

goed gedaan ; onmiskenbare sporen van deze

overheersching door benden Mongolen en

Turksch-Tataarsche horden zijn in het volks-

karakter achtergebleven ; misschien ten onrechte

spreekt men dus van degeneratie, ontaarding:

Rusland is achterlijk, en dit komt te sterker

uit nu het tracht mee te doen met andere

naties die vooruitgingen.

Als fatalist, vast geloovende aan het nood-

lot, berustende, o gaarne ! in het onvermijde-

lijke, is de Rus slap en zonder energie. Als

nederig dienaar der overheid — en bijna heel

Rusland is overheid — is hij gedwee en

kruiperig. In den tsaar ziet de man des volks

een halfgod ; en een goedaardigen Rus iets

anders te willen leeren dan dat gindsche

alleenheerscher en opperste der staatskerk een

hoog boven de menschen verheven wezen is,
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zou ijdel werk zijn. De Russen zijn zeer gods-

dienstige en uiterst bijgeloovige heidenen; daar-

overheen ligt een doorzichtig laagje Grieksch-

orthodoxe leer ; met voordacht is het volk

dom en godsdienstig gehouden
;
geen onder-

wijs, maar heiligen-prentjes volop. Ziehier hoe

iemand die er dicht bij stond daarover zich

uit. Den eenvoudigen man werd een kate-

chismus ingeprent van slechts één artikel : er

is maar één God, en diens gezalfde vertegen-

woordiger op aarde is de tsaar. Daartoe waren

medehelpers noodig, de geestelijken, handlan-

gers van het absolutisme, oogluikende toe-

schouwers van bijgeloovige praktijken en dom-

pers op wat er begon te gloren in den geest

des volks. De Byzantijnsche godsdienst met

al zijn pracht en praal, uit het oude Byzantium

tegelijk met zijn wapen — den tvveehoofdigen

adelaar — en zijn politiek overgenomen, leende

zich daartoe voortreffelijk. Het

gemoedsleven van den onweten-

den, bijgeloovigen moujik, ont-

rukt aan zijn heilige boomen

en wonderdoende steenen, waar-

aan hij als heiden gehecht was,

vond welbehagen in het praal-

vertoon der kerkelijke plechtig-

heden, waarin de naam des

tsaren vaker genoemd wordt

dan die van God. En zoo ging

hij langzamerhand gelooven,

dat de tsaar de vertegenwoor-

diger van God op aarde was,

maar - - de tsaar had het voor-

recht dichter bij te zijn en werd

diensvolgens de eerste persoon,

de toevlucht in de ellende, de

bron van geluk, de gever van

alle goeds en de zon der ge-

rechtigheid. De geestelijke, af-

hankelijk van het gezag, moest

leven van den moejik die voor

priesters en kerken iets van

zijn oogst had te offeren. Zoo

ging 't voort, onverdeelde te-

vredenheid gevende aan enke-

len, berusting brengende aan

anderen — totdat eenigen mis-

troostige ontevredenen werden

en de revolutionaire propa-

ganda bij hen een gretig luiste-

rend oor vond voor de verhalen over het

treurige heden en een betere toekomst.

Een toekomst waarin de alleenheerschappij

zal verdwenen zijn ; alle Russische staatsbur-

gers gelijk voor de wet, zonder aanzien van

stand of rang of godsdienst ; de lijfstraffen

afgeschaft ; een tijd waarin de burger niet be-

roofd kan worden van zijn vrijheid en zijn goed

door den eersten den besten gouverneur der

provincie, van zijn dochter door een politie-

commissaris ; een tijd waarin niet langer on-

gehoorde geldverspilling zal geduld worden,

land en volk niet langer zullen lijden ten

gerieve der machthebbenden. De tsaar noemde
deze desiderata bij zijne troonsbestijging on-

zinnige droomerijen ; dat was toen van heinde

en verre deputaties in nationale kleederdracht

naar Moskou afgevaardigd werden, uit het

barre noorden, waar de Lap en de Eskimo

Meisje uit Weenen.
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de Russische beschaving tegelijk

met de regie-brandewijn opslur-

pen ; uit het verzengde zuiden,

waar de Kaukasiër, de Koerde,

de Armeniër den witten tsaar

als hun heer erkennen ; uit het

verre oosten, waar de Russische

regeerings-beschaving de Chi-

neesche beschaving ontmoet

heeft ; en uit het verdachte,

vreemde westen, waar de Fin,

de oost-Duitscher, de Pool met

gestrenge maar liefderijke tucht

beschermd moet worden tegen

den verderfelijken invloed van

een westerschen, dus anti-Rus-

sischen vooruitgang.

Vroeger waren het gemakke-

lijk te bespieden en te pakken

eenlingen die zich verzetten

tegen nepotisme en omkooperij,

tegen verkrachting van alle

menschenrechten ; thans is de

geest des volks wakker gewor-

den; ontwikkelde arbeiders, stu-

denten, officieren, geleerden

sluiten zich aaneen en eischen

een grondwet. Zoo is er veel

veranderd in de laatste jaren
;

wanneer de uitbarsting komen
zal, valt niet te zeggen, wel dat zij

komen zal. Inmiddels waakt de

overheid met verdubbelde waakzaamheid. Met

steeds toenemende zwaarte, aldus schreef onlangs

een gindsch vertoevende landgenoot, voelt men
langzamerhand op hersens en hart en schou-

ders den druk van het pletterende regeerings-

stelsel, van den machtigen, overal tegenwoor-

digen, zich met alles bemoeienden ambtenaar,

van dat loerende toezicht, waaraan ieder

onderworpen is. Het brandende onkruid wast

welig in een land geregeerd als dit. En al die

handlangers, spionnen, gladde aanbrengers en

verklikkers moeten ten slotte verontzedelijken

en verzwakken elk die op hen steunt om te

regeeren.

De toegangen tot zulk een dorado als Rus-

land is, mogen wèl versperd worden door

lastige formaliteiten en hinderlijke bepalingen

!

De meeste reizigers bemerken echter niet

veel van dezen treurigen inwendigen toestand.

Weener waschmeisje.

Zij bewonderen het Kreml in Moskou, met zijn

Aziatische pracht van paleizen en kerken met

veelkleurige torens, Petersburg met zijn Newski-

prospect, zijne troïka's met dikke koetsiers en

zijn Hermitage, Nisjny Nowgorod en zijn markt.

Inderdaad, wie Nisjny gezien heeft, zag een

werkelijk geheel Russische stad, oud en schoon

nog, al heeft de tijd er veel veranderd ; een

stad waar de Hollanders kwamen in de

glorietijden van ons groot handelsleven, toen

Nisjny zoo enorm ver, zoo wijd, wijd weg
lag. Zij kwamen er om alles wat Holland

maakte te ruilen tegen de ,,suvere Perziën-

zijde" of tegen salpeter, en nadat zij hunne

groote zaken afgedaan hadden, wisten zij daar

eenig kostbaar voorwerp machtig te wor-

den, tot sieraad van vrouw of kind of tot

geschenk aan de kabinetten van zeldzaam-

heden der Amsterdamsche burgemeesters. Men



24S EUROPA.

Vrouw uit Bohemen.

moet het hebben ondervonden, om het heer-

lijke te genieten van het dóórgaan tusschen

de stapels der uit verre streken aangevoerde

waren, tusschen het gewriemel van al die

kooplieden met vreemde gezichten en kost-

bare kleedij. De jaarmarkt is in rijen verdeeld,

waar de koopiieden van dezelfde nationaliteit

of landstreek samen huizen; hier liggen wol

en katoen opgestapeld uit de verste streken

van midden-Azië, en daar zijn de skladi tsjai,

de thee-stapelplaatsen, waar elk jaar voor meer

dan twintig millioen roebel thee verhandeld

wordt. Achter die stapels theekisten woont,

in een matten hut, de koopman ; de thee

komt over den landweg uit China

naar Kiachta, op de grens van

Rusland en Mongolië en heet

lederthee, omdat de kisten in

een met de haren naar binnen

gekeerde huid genaaid zijn, op

wier vetten en vuilen buitenkant

de Chineesche letterteekens ge-

krast staan ; en hier ligt ook

de tegelthee, de goedkoopste,

die tot baksteenen van groote

hardheid gestampt wordt. Ver-

derop alles wat Siberië levert,

het aantrekkelijkst wel de brok-

ken kristal van onbeschrijfbaar

stil-mysterieuzen glans, die latei-

in Duitschland en in Frankrijk

geslepen worden. In die am-

baren-straten, de rijen winkels,

zitten de Perzen bijeen met
hunne noten, hunne gedroogde

perziken, hun rijst, rozijnen en

tapijten. Tapijten klein en groot,

van tien gulden tot vijftiendui-

zend, geknoopt van wol of zijde

en kort geschoren, tot er een

kostbare zachtheid met licht-

glansjes over speelt. En de

Perzen zelf, met hun matte

teint, bevallige bewegingen, hun

dofspiegelige oogen, slanke

lichamen in kostbare, onver-

valschte zijde. Verderop de rijen

Aziatisch leerwerk, schoenen

sierlijk en veelkleurig, aan de

punten en de zeer lage hakken

met groene en roode versiersels,

niet op, maar in het leer. Hoe weinig ver zijn

wij dan nog met de zwarte neuzen op onze

zwarte schoenen ! Meer zuidelijk over de Tataar-

sche brug naar de Chineesche handelsrijen,

waar de Chineezen hunne zijde verkoop en,

hun beeldhouwwerk in speksteen, hunne bor-

duursels op kostbare stoffen, alsof een kleine

hand Chineesche pioenrozen op een flets-blauw

zijden stofgespreid had. Met zijn mat-gele handen,

de vingers met glimmende nageltjes, legt de

Chinees er deze stof te prijk en weet sierlijke

kronkelingen daaraan te geven, hij met zijn

langen staart en zijn slapzijden landskostuum,

op kostbare zijden klompjes rondscharrelend.
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Zigeuner-kind uit Bohemen.

Een belangrijke handel wordt gedreven

in de huis-industrie artikelen uit alle oorden

van Rusland, vervaardigd door ongeleerden,

die zeven of acht maanden ingesneeuwd zitten

in hunne woningen op het land, hout snijdend

en tot afwisseling de wolven verjagend uit

het dorp. Er is groote schoonheid in deze

Russische huis-kunst, in de kussens van

leer, de tafels, stoelen en ander huisraad

;

het eene gouvernement verwerkt bijna niets

anders dan horens van het vee tot knoopen,

vouwbeenen, lepels, sla-vorken ; en een ander

levert niets dan kanten of borduurwerk. Van
voorname schoonheid zijn de leeren kussens,

met twee kleuren versierd, en de Siberische

tapijtjes van kemelshaar ; in 't midden, alsof

het daar achtergebleven was op dit veldje van

effen donkerbruin, een paar blauwe streepjes

en één helderwit daartusschen. Dit telkens

wederkeerend, hoogst eenvoudig motief is van

een klare en diepe kleur, van koud blauw,

als van blauw, diep, klaar water, tusschen

witte ijsrotsen. Gevoelig patroon van deze

van-kunst-niet-wetenden, van menschen die op

onafzienbare sneeuwvelden, in de korte dagen

van een langen winter, als dagtaak hunne liefde,

hun geluk, hunne schoonheid omborduren in

een beeld van den meest simpelen eenvoud,

een paar draden blauw, dan een paar witte

en dan weer een paar blauwe en verder op-

nieuw het vele bruine.

En mede aantrekkelijk zijn de ambaren waar

de Siberische steenen uit Jekaterinenburg ver-

handeld worden. Voor hem die vóór alles

tracht te voelen de schoonheid in de dingen,

zijn die kristallen veel mooier dan de regel-

matig geslepen diamanten met hun duivelsch

schitterend licht. In de donkerte van een

hoekje dezer passage, op de bruine hand

van den bizar gekleeden vreemdeling, daar

ergens verweg uit zijn land komende, de sma-

Tsjechische vrouwen.

De Volken der Aarde. II. 32



2 50 EUROPA.

ragden te zien met hun klaardonkere,

groene vonkeling, smaragden die ergens

in den Oeral gedolven werden; de violette

amethisten met heldere schittering en ver-

fijnd licht, een teerheid van violette kleur

;

de transparante waardigheid van den kost-

baren, gelen topaas; hardblauw de saffier,

de mannelijke indigo-blauw, de vrouwelijke

azuurblauw; de robijn in diepe gloed-

schoonheid ; en hoe zij verder heeten de

teer-bleeke steenen met een spiegeling als

van een maan-nacht, alsof gekristalliseerd

parelmoer van matte witheid in myste-

rieuze diepte lag — dat alles te zien, het

is een sensatie van bijzondere bekoring.

Wel van verweg moeten deze steenen

komen, met ongewone kleurlichten. En
dan al die niet-schitterende, niet-vonkelende,

niet-schijnende steenen, waaraan Siberië

zoo rijk is.

Veel van dat alles hebben onze voor-

vaderen reeds gezien, haantje-de-voorste

bijna overal, en zóó druk handeldrijvend

met „de Moscoviën", dat zij kolonies en

eigen kerken hadden te Archangel en te

Moskou, in St. Petersburg en in Azow.
Aan de oppervlakte is er veel moois

te zien in Rusland ; de juwelierskunst is

er hoog ontwikkeld ; de Russische diade-

men, rivières en andere sieraden zijn van een

volmaaktheid van steenzetting die onze juweliers

geheel missen en die in het exotische de kunst

der Parijsche juweliers overtreft ; en er is veel

vraag naar, want bij de pronklievende Russen

zijn versieringen met juweelen aan voorwer-

pen van dagelijksch gebruik zeer in zwang.

En voor het email is Rusland zoo bekend bij

buitenlandsche goudsmeden, dat enkelen van

hen daarheen gaan om deze kunst te leeren.

Veel wordt er op dit gebied gemaakt, kostbare

stukken in oud-Moskovischen stijl. Smaak voor

het mooie dat er in die antieke dingen ligt, is

in Rusland niet zoo zeldzaam.

Maar voor groote ondernemingen zijn de

Russen niet de menschen ; van hunne passieve

kwaliteiten hebben anderen partij getrokken.

In zaken heeft de Rus tot nog toe weinig of

geen initiatief getoond en dit heeft de opkomst

der Russische industrie duidelijk bewezen; de

Meisje uit Galicië.
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grondleggers daarvan zijn toch bijna altijd

vreemdelingen geweest en de Rus heeft eerst

dan daaraan deelgenomen, wanneer hij zag dat

bijna alle kansen van mislukking uitgesloten

waren. Van belang is hetgeen daaromtrent

onlangs in onze consulaire verslagen mede-

gedeeld werd. Na de afschaffing der lijfeigen-

schap, zoo lezen wij daar, en na den aanleg

der eerste spoorwegen in Rusland, hebben de

Duitschers zich langzamerhand bij duizenden

in het tsarenrijk gevestigd en zoo komt het,

dat Duitschland hèt land geworden is waaruit

Rusland ging betrekken wat het, op allerhande

gebied, noodig heeft. Dikwijls er toe gedwongen,

en wel door verschillende omstandigheden, zich

als Russen te doen naturaliseeren, hebben zij

het door ijver, kunde en doorzettingsvermogen

tot eene bloeiende en welvarende kolonie

gebracht. De Rus is in 't algemeen geen

wereldkoopman, zooals wij dit in west-Europa

verstaan ; hem ontbreken dikwijls de opleiding,

de ernst, het combinatie-vermogen en de wijde

blik die noodig zijn bij het doen van uitgebreide

zaken. Op groote, echt Russische kantoren en

banken valt een zekere overeenkomst op te

merken met hetgeen men bij dergelijke in-

richtingen in Japan ziet, voor zoover deze door

Japanners worden gedreven, nl. zeer talrijk

personeel, veel tijd vermorsen en vooral lang-

zaam werken. Met sigaretten rooken, thee-

drinken, met praten en het telbord gebruiken,

gaat veel tijd verloren ; en deze manier van

doen geeft den indruk alsof men steeds ge-

dachtig is de spreekwijze : kom ik er vandaag

niet, dan morgen. Het Russische woord

seitchas en het Japansche tadaima, beteekenen

beide „onmiddellijk", liggen bestorven in den

mond van beide nationaliteiten en stellen de

daad tot in 't oneindige uit. De waarde van

den tijd kent de Rus dan ook niet.

Finland was enkele jaren geleden een af-

zonderlijk grootvorstendom, een aparte staat met

een eigen grondwet en een eigen grootvorst,

die tevens tsaar van alle Russen was. Die

constitutie was door de tsaren bezworen en

de Finnen achtten haar heilig en onkreuk-

baar
;

zij hechten aan hunne vrijheid en

rechten, aan hunne taal en tradities, aan hunne

nationaliteit. Dit grootvorstendom is nu een

Russische provincie geworden, het Finsch en

het Zweedsch zijn in den ambtelijken dienst

vervangen door het Russisch, de rechten van

het Finsche parlement en de onschendbaarheid

der Finsche rechterlijke macht zijn ruw aan-

gerand ; wie protesteerde viel in ongenade,

werd verwijderd. Velen gingen vrijwillig heen,

vooral naar Amerika, niet kunnende verkrop-

Romaansch meisje uit Boekowina in nationale

kleederdracht.

pen het leed dat Finland niet langer Finland

was. Evenals in de Skandinavische staten is

er voor de ontwikkeling des volks bijzondere

zorg gedragen; nauwelijks twee procent dei-

bevolking zijn analfabeten. De volkstaal is

het Finsch, maar in de steden en in zaken,

zoo ook in de ambtenaarswereld wordt meer
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het Zvveedsch gebruikt, dat mede de taal der

geleerde wereld en bijv. aan de hoogeschool

van Helsingfors de gebruikelijke taal is. Langen
tijd is er in Finland een strijd geweest tusschen

Finsche en Zweedsche beschaving, maar deze

is bijgelegd, althans op den achtergrond ge-

raakt door het ruwe optreden van Rusland:

want nu waren de Russen en hunne taal de

gevaarlijkste gemeenschappelijke vijanden ge-

worden.

Finland is nu zoogenaamd Russisch, wordt

geregeerd door Russische beambten, met ter-

zijdestelling van de Finsche grondwet, met
verkrachting van de door Alexander I bezworen

rechten. Af en toe zal de partij der geknevelden

de gouverneurs van Finland, die daarheen ge-

zonden worden om een politiek van verdruk-

king en wreedheid, maar ook van schandelijke

trouweloosheid te volgen, dooden ; de gisting

die nu reeds onder de Finsche arbeiders zich

openbaart zal toenemen en het getal mis-

daden dat die gisting moet onderdrukken
zal evenzeer stijgen — zonder dat de

absolute alleenheerscher in zijn absolute

onwetendheid begrijpt wat er eigenlijk

gaande is. Want niets komt er tot hem;
onmondig gehouden en gehypnotiseerd

door een volmaakt gesloten kring van
sluwe huichelaars, weet deze ontoereken-

bare autokraat niet wat er in zijn eigen

rijk, nog minder wat er in de wereld

daarbuiten gebeurt.

Een klein staatje is Denemarken, maar
een land van beschaving en van vooruit-

gang ; de Denen zijn volhardend en arbeid-

zaam en hebben daarenboven vaderlands-

liefde — gelijken dus veel op de Hollan-

ders, met wie zij ook gemeen hebben den

slag om boter te maken. In 1890 was er

onder de rekruten maar een half procent

dat niet lezen of schrijven kon. De kennis

van het Engelsch en 't Duitsch is er alge-

meen. Landbouw en veeteelt zijn de be-

drijven waarmede de Denen zich hoofd-

zakelijk bezighouden en waarvoor regeering

en particulieren veel over hebben, en in

verband daarmede is de dichtheid der be-

volking niet groot, bepaaldelijk niet in

Jutland. Hier bedraagt de oppervlakte van

het bouw- en het weiland samen zeventig

procent van het geheel. Er wordt vee uit-

gevoerd, maar de opbrengst van het bouwland

is niet voldoende voor de voeding, zoodat er

graan ingevoerd moet worden. De Denen die

het land verlaten gaan bijna uitsluitend naar

de Vereenigde Staten.

Het tot Denemarken behoorende eiland

IJsland is driemaal grooter dan het moederland

en een der merkwaardigste plekjes van de

aarde. Het is nog niet zoo lang geleden,

dat den geheelen winter het eiland van alle

verkeer met de buitenwereld afgesloten was

;

thans varen er, volgens het Fartplan for det

forenede dampskibs-selskab, van Kopenhagen
naar Reykjavik en tusschenliggende plaatsen

drie booten heen en weer gedurende de maan-

den Mei tot en met December ; de stilleg is

dus van Januari tot April : vier maanden rust

en zonder andere invloeden van buiten dan de

atmosferische. Niettegenstaande het ongunstige
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klimaat en den stuggen bodem heeft het

eiland zich sedert de komst der Noormannen
in 874 onderscheiden door een betrekkelijk

hooge beschaving. Onder de nakomelingen

van deze Noormannen heeft zich de oud-

Noorsche taal zelfstandig ontwikkeld, maar

zoo, dat het IJslandsch deze oorspronkelijke

taal nog meer nabij staat dan de Europeesche

tak van het Skandinavisch De IJslanders heb-

ben een achtenswaardige oude litteratuur en

eeren ook nu nog de sage, de geschiedenis

en de taal met groote piëteit. In de middel-

eeuwen was IJsland voor de Noorsche

hoven, ook voor Engeland en Rusland,

wat Provence voor zuid-Europa was,

het land vanwaar de dichters, skalden,

kwamen. Ondanks de verspreide lig-

ging der dorpen en het harde werken

voor het dagelijksch brood, wordt aan

het onderwijs groote zorg besteed ; het

gymnasium en de vakscholen te Rey-

kjavik worden druk bezocht en uit de

studeerende jeugd, die behalve IJs-

landsch en Deensch ook Duitsch,

Engelsch, Latijn en Grieksch leert,

groeit een voldoend aantal geestelijken,

ambtenaren, medici en leeraren, wier

arbeid weder aan IJsland ten goede

komt ; velen zelfs gaan naar Denemar-

ken. IJsland heeft thans de bestuurs-

instellingen gekregen waarnaar het

zoo lang hunkerde. De voornaamste

wijziging in de verhouding tusschen

Denemarken en het eiland komt

hierop neer, dat het rechtstreeksch

bestuur lang niet meer in zoo groote

mate als vroeger 't geval was uit

Kopenhagen geschieden zal. De mi-

nister voor IJsland zal een geruimen

tijd van het jaar op het eiland zelf

moeten wonen.

Een bepaald type heeft de IJslander

niet
;

hij is van middelbare grootte,

doorgaans blond en gelijkt op een

Deenschen of Holsteinschen boer. De
vrouwen zijn mooi noch leelijk en

hebben allemaal roode schoonmaak-

sters-handen. Hoewel zij meer en

meer aan de kustplaatsen begint te

verdwijnen, schreef een landgenoot die

ongeveer 25 jaar geleden Ultima Thule

bezocht, is in het binnenste van het eiland

de gewoonte nog algemeen in zwang, dat de

reiziger bij zijn vertrek door alle vrouwen

gekust wordt. De patriarchale eenvoud dei-

bewoners doet zich nog op een zonderlinge

wijze voor, wanneer een vermoeide en van

den regen doornatte reiziger hunne hut bin-

nentreedt en er gedurende den nacht geher-

bergd wordt. Niet alleen dat hem het beste

gegeven wordt, maar de dochter des huizes,

en bij gebreke van deze de vrouw, rekent het

zich tot den eersten plicht der gastvrijheid
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haar gast te ontkleeden en af te drogen, en

hem niet te verlaten voor hij zich ter ruste

gelegd heeft. In het hartje van IJsland, waai-

de aartsvaderlijke eenvoud nog niet heeft

plaats gemaakt voor al het comedie-spel onzer

hedendaagsche beschaving, levert een derge-

lijke ontvangst en verzorging de gevaren niet

op, die daaruit in onze Europeesche landen

zouden kunnen ontstaan.

Door denzelfden reiziger vinden wij het gala-

kostuum beschreven dat de vrouwen van

Stykkisholm, op de westkust, bij trouw- en

andere plechtigheden dragen. Een zwart flu-

weelen kleed, met gouden borduursels afgezet

en reikende tot den grond, sluit nauw aan

het lichaam, en het keurslijf is op de borst

min of meer opengesneden. Een witte muts

van hoogen vorm, omkrullende van voren en

eenigszins op den helm der Franschen kuras-

siers gelijkende, bedekt het hoofd, terwijl van

achteren aan de muts een lange, witte sluier

tot de voeten afhangt.

De IJslandsche vrouw draagt overigens in

alle deelen des lands en zonder onderscheid

een plat, zwart-flanellen kapje met lange afhan-

gende zwart-zijden kwast, waarmede ook de

vrouw op de afbeelding van blz. 243 getooid is

;

de mannen hebben nergens een bijzondere

kleederdracht. Armen en rijken dekken het

hoofd met een wollen muts van grijze of blauwe

kleur, die geheel den vorm heeft van een

boeren-slaapmuts en als schoeisel bedienen zij

Hongaar.
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zich van haaien- of andere vischvellcn, die

met peezen om den voet vastgemaakt worden.

Overal en op ieder uur moet men in een

IJslandsche woning iets gebruiken; en nauwe-

lijks is het glas ten halve geledigd, of terstond

wordt het weer gevuld. Men staat op van zijn

stoel, buigt, stoot aan met het glas, drinkt,

buigt weder en dan gaat men zitten, om tel-

kenmale dezelfde gymnastische oefeningen in

zes tempo's te herhalen, wanneer de gastheer

weer ingeschonken heeft. Hij is dikwijls verre

van bemiddeld en de flesch die hij ontkurkt

vertegenwoordigt een niet onbelangrijken post

op zijn budget, maar daaraan denkt de on-

baatzuchtige volstrekt niet; hij heeft een

'i CÉ" • / ><

Hongaarsche vrouw uit Szirk.

vreemdeling of een vriend in zijne woning, en

de gastvrijheid is een deugd die hij bij zijne

geboorte mede ter wereld gebracht heeft.

Betreedt men de hut van de meer behoeftigen,

dan wordt er terstond koffie gediend, die door-

gaans uitstekend smaakt. Weigeren is onbeleefd.

Zweden en Noorwegen is men gewoon bijeen

te nemen en te noemen en beide namen zijn

langzamerhand even onscheidbaar geworden

als Etten en Leur ten onzent ; beide staten

vormen samen één schiereiland tusschen de

Oostzee en den Atlantischen Oceaan, maar

beide hebben al heel weinig gemeen. Oro-

grafisch zoowel als hydrografisch is het land-

schap aan beide kanten van

de waterscheidende lengte-as

des schiereilands inderdaad zeer

verschillend en ook het klimaat

is anders. Ofschoon van ééne

afkomst, hebben de bewoners

zich al in vroege tijden van

elkander verwijderd, en ook de

taal heeft zich vertakt in den

loop harer ontwikkeling Dene-

marken, Zweden en Noorwegen,

sedert de tweede helft der ne-

gende eeuw afzonderlijke ko-

ninkrijken, zijn in 1397 te

Kalmar door d© stenden der

drie rijken vereenigd verklaard

onder éénen koning. In 1623

is Zweden uit dezen bond ge-

treden en eerst in 18 14 maakte

Noorwegen zich van Denemar-

ken los, om weer met Zweden,

als afzonderlijke staten onder

denzelfden koning, vereenigd

te worden, nog altijd ten spijt

van het demokratische Noor-

wegen, welks bewoners zich

dezen bond, deze persoonlijke

unie, zooals men haar noemt,

zeer vijandig toonen.

Het element waardoor de

Noren leven is de zee. Van de

diep ingesneden fjordkust stijgt

het land plotseling tot een

aanzienlijke hoogte, waar in deze

noordelijke streken geen land-

bouw meer mogelijk is. Meren
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en poelen, kale rotswan-

den, eenzame velden, met

sneeuw en ijs bedekt, dat

alles ontneemt aan Noor-

wegen meer dan zeventig"

procent van den grond,

zoodat er maar dertig

overblijft die ten nutte der

bevolking strekt, waarvan

slechts vijf procent die

voor landbouw en vee

teelt geschikt is. Noor-

wegen is dan ook niet

in staat een dichte be-

volking te voeden. laar

wanneer niettemin in den

loop der I9 cle eeuw de

bevolking verdubbelde,

dan is dit niet te danken

aan den poveren land-

bouw, waarvan de op-

brengst aan haver, boek-

weit en aardappelen op

verre na niet toereikend

is om de bewoners vol-

doende te voeden
; ook

niet aan de bloeiende vee-

teelt, die van de weiden

in het gebergte groot

profijt heeft ; maar aan

de zee en haren overvloed

van visch, aan de water-

loopen die uitmonden in

de diepe fjorden, waar-

langs het hout kan afge-

voerd worden, aan de

klippen waar millioenen nuttige vogels nestelen.

De bewoners zijn voor het grootste deel

Noren, behooren tot dien Skandinavischen tak

der Germanen welke in het begin der middel-

eeuwen onder den naam Noormannen bekend
was. De Noorsche taal is bijna gelijk aan de
Deensche; wat er afwijkends in is, stamt uit

een lateren tijd van zelfstandige ontwikkeling,

na de afscheiding van Denemarken in 1814.

Naast de Noren vindt men in Noorwegen
Lappen en Finnen, in het noorden des lands en
hier en daar pleksgewijs in het binnenland,

steeds in geringen getale, maar op
.
vrij

groote oppervlakte, omdat zij voor hunne
rendieren de ruimte noodig hebben, niet om

Hongaarsche vrouwen uit Püspok-Bogath.

te rennen, maar omdat er steeds behoefte is

aan geschikte weideplaatsen, aan nieuwe plek-

ken waar voedsel groeit, wanneer de oude

kaal gegeten is.

De Noor is trotsch op zijne geschiedenis

en voelt zich nogal. Na de afscheiding is

er een grondwet gemaakt, die op een zeer

demokratische basis steunt en de rechten van

de kroon duchtig beknibbelt. De vereeniging

met Zweden is nooit populair geworden en

aan de weinige inrichtingen die beide landen

gemeen hebben, zooals de politieke en con-

sulaire vertegenwoordiging in het buitenland

en enkele meer, is in den laatsten tijd her-

haaldelijk zoo geschud, dat de unie met den

Ue Volken der Aarde. II. 33
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oostelijken buur op haast even zwakken grond-

slag staat als de monarchie in Noorwegen,

die bijna geen invloed van beteekenis heeft

op de zaken van algemeen belang. Het meeren-

deel der Noren streeft naar de republiek en

zoo doen niet alleen de politici van beroep,

maar zoo doet ook het volk zelf, dat tot in

de afgelegenste gehuchten zich met de politiek

bemoeit. Onderwijs is er overal ; niet alleen

in de steden aan zee en de kleinere haven-

plaatsen, maar ook in de dorpen, verweg het

binnenland in en op de eilanden in het noorden

wordt onderwijs gegeven. Vooreerst leeren de

ouders hunne kinderen en dan gaan er onder-

wijzers rond, zooals dat ook op IJsland ge-

beurt, medenemende hunne leermiddelen

en hier weken, daar maanden vertoevende
;

in den langen winter is 't voor jong en

oud de tijd van leeren. Menschen die lezen

noch schrijven kunnen zijn er niet. Voor
hooger onderwijs zorgen middelbare en

vakscholen en in Christiania is er eene

bloeiende universiteit.

De waterscheiding die het Skandinavi-

sche schiereiland doorloopt ligt over groote

afstanden veel dichter bij den Atlantischen

Oceaan dan bij de Oostzee, waaruit volgt

dat het westelijke Noorwegen veel minder
ruimte beslaat dan het oostelijke Zweden,
dat drie vijfden van het geheel inneemt.

Orografisch is de gesteldheid van dit

oostelijk deel ook veel gunstiger dan die

van het westelijk, want het loopt in étages

af en gaat langs de Oostzee over in een

laag heuvelland met daarvóór liggende

vlakten. Ten zuiden van den 6osten breedte-

graad, in de streek der groote meren, houdt

het gebergte zelfs heelemaal op. Het ge-

volg van een en ander is, dat het percen-

tage van den onproduktieven grond in

Zweden maar 43 bedraagt, tegen ruim 70
in Noorwegen ; maar deze voordeden aan

de gesteldheid des bodems ontspruitende,

komen hoofdzakelijk aan de zuidelijke stre-

ken ten goede ; in het noorden doet het

ongunstige klimaat zich zelfs meer nog

dan in Noorwegen gelden.

Zweden is gemiddeld bijna dubbel zoo

sterk bevolkt als Noorwegen cn dit meer-

dere levert hoofdzakelijk het zuiden. De
bosschen beslaan 44 procent van de

oppervlakte des lands en deze zijn de rijkdom

van Zweden, dat van den houthandel leeft,

maar met zijn wouden bedenkelijk ruw om-

springt. En verder wordt de akker bebouwd

en vee gefokt. Het eerste met niet voldoende

uitkomst om den invoer van graan overbodig

te maken ; want de bevolking van Zweden is

in bijna eene eeuw verdubbeld, ondanks een

vooral in den laatsten tijd sterken uittrek naar

Amerika. Het laatste, de veeteelt, met zoo goed

gevolg, dat er veel vee kan uitgevoerd worden.

Met uitzondering van de Finnen en Lappen,

die niet meer dan een half procent van de

bevolking sterk zijn, is de populatie van Zweden
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naar afkomst en taal homogeen ; en ook in

godsdienst, want op drie tienden procent na

zijn alle Zweden Luthersch. Voor het onder-

wijs wordt ook hier, evenals in Denemarken

en in Noorwegen zooveel gedaan, dat deze

drie staten geheel Europa tot voorbeeld kunnen

strekken. Onder de rekruten van 1890 waren

1.2 procent analfabeten. In alle standen is

er een merkbaaar streven naar ontwikkeling,

veel zin voor litteratuur en smaak voor mu-

ziek. Stockholm, de hoofdstad des rijks, is

zoowel van den handel en de industrie als

van wetenschap en kunst het belangrijke

centrum.

HE T MIDDEN.
Het koninkrijk Roemenië, zooals het thans

begrensd is, werd eene onafhankelijke konsti-

tutioneele monarchie na den Russisch-Turkschen

oorlog van 1877— 78, en is sedert 1 88 1 een

koninkrijk. De bevolking neemt, evenals die

van Servië, snel toe; van 1887— 1891 was het

surplus van de geboorten 61.000 per jaar, of

1.2 procent; zij is bijna volkomen homogeen,

want ongeveer 97 procent zijn Roemeniërs en

met hen gelijkgestelde Joden en Zigeuners ; de

overigen zijn Slaven — Boelgaren, Serviërs

en Russen — Duitschers, Magyaren, Armeniërs,

Grieken en Turken. Met den godsdienst is 't

evenzoo gesteld ; de groote meerderheid, 90

procent, belijdt den Grieksch-orthodoxen. De
Roemeniërs zijn bijna uitsluitend boeren en

herders en verkeeren in een niet zeer gunstige

positie, daar eerst in 1866 de lijfeigenschap

opgeheven is, die het grootste deel van het

volk in een drukkende afhankelijkheid gekneld

hield, waarvan een kleine groep rijke grond-

bezitters, uit vermogende Bojaren-(adellijke) ge-

slachten en zeer rijke kerkelijke stichtingen het

genot hadden. Deze laatste bezittingen werden

domein en de vroegere lijfeigenen kleine pach-

ters of, wanneer de voormalige heeren hunne

eigendommen verkwistten, wat gewoonlijk te

Parijs gebeurde, eigenaartjes van den grond,

maar zonder voldoende middelen tot deugde-

lijke ontginning. De prachtige bouwgrond van

de heuvellanden die aan den voet der Karpa-

then liggen en in de groote vlakten tot aan

den Donau en de Pruth, en het voor den

landbouw zeer gunstige klimaat, zullen Roe-

Valkeniers uit Bosnië.
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menie eenmaal tot een der voornaamste

Europeesche graanlanden maken. Voor groote

industrieele ondernemingen hebben de Roe-

meniërs zeiven niet genoeg kapitaal. Het gevolg

is dat het rijk, als landbouwstaat, zijn geheelen

oeconomischen toestand afhankelijk ziet van

Bosnische schoone.

zijn oogst; in jaren van misgewas moet een

deficit ontstaan, dat slechts gedekt kan worden

door de overschotten van vroegere vruchtbare

jaren. De bodem wordt slecht bebouwd, de

bewerking is primitief en bemesting komt zel-

den voor: behalve aan geldgebrek lijden

landbouw en nijverheid in Roemenië mede aan

gebrek aan kennis. Ook petroleum levert de

bodem en er bestaan reeds vele ondernemin-

gen tot exploitatie van petroleum-bronnen,

maar zij beslaan nog nauwelijks het derde

gedeelte van het petroleum-houdend terrein en

de meeste geven nog teleurstellingen : dezelfde

oorzaken.

De Roemeniërs zijn een gastvrij volk
;
altijd

wordt er aan tafel voor twee of drie meer

gedekt dan er aanwezig zijn ; dat is voor de

onverwachte gasten. De man uit het volk

noodigt u ten maaltijd, al bestaat die maar

uit een paar uien, wat snijboonen in water en

een halven watermeloen. Maar er is geen

vroolijkheid en geen plezier; het is een zwaar-

moedig volk ; de kinderen hebben een bedrukt

voorkomen dat niet met hun leeftijd strookt;

hunne kleine gezichtjes zien er bleek en

armoedig uit, hunne groote oogen zijn door

lange oogharen oversluierd, schitteren van

geest, maar kijken droefgeestig. Nooit verbaast

de Roemeniër zich over iets
;

hij is een ge-

boren onverschillige. De Moldavische boeren

die wegens dollehondsbeten naar Parijs gezon-

den werden, waren over deze stad niet meer

verwonderd dan over hun eigen dorp. Den
dood vreezen zij niet ; de Roemeensche boer

sterft met zijn waskaars in de hand, volmaakt

onverschillig of met een zuiver Oostersche

waardigheid.

Over hare eerste ontmoeting' met de Roe-

meniërs schrijft hunne koningin in de vol-

gende bewoordingen.

In het heldere licht van een schoone No-

vember-maand teekenden zich op die mooie

golvende velden, op dien zwarten grond, die

onophoudelijk schatten gegeven had, wachtende

tot men hem meer vroeg, en op het dikke,

witte zand der breede wegen, in levendige

kleuren de kleederen der bewoners, die saam-

gestroomd waren om mij te ontvangen. Helder-

witte hemden, kwistig afgezet met rood, zwart

en goud, wapperende sluiers van wit linnen,

van witte of zwavelgele zijde ; donkerroode
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rokken - al deze veelvervige kleedij zag

men er. Mannen kwamen in galop aan-

rijden op hunne magere en vlugge paardjes,

en hunne geitenharen mantels zweefden

als andere manen over den rug hunner

rossen. Een geborduurde open wapenrok

bedekte hun borst, en de gordel, die

drie handen breed was, bevatte een heel

arsenaal van pistolen en messen. Het

eveneens geborduurde hemd viel neer op

een wit- vilten broek. Ze droegen groote

mutsen, als wit pelswerk, waaruit raaf-

zwarte haarvlechten tot op de schouders

neerdaalden.

Toen ik die schilderachtige groepen

naderde, zag ik flinke gestalten met zeld-

zaam schoone koppen, menschen wier

ernst slechts bij uitzondering week voor

een fijnen glimlach, die rijen parelwitte

tanden deed zien. En al die zoo vreemde

gezichten, al die arendsneuzen met fijne

trillende neusvleugels, cie verwonderlijk

groote zwarte of groenachtig grijze oogen,

tintelende van een somber vuur onder

dikke en rechte wenkbrauwen, de goud-

gele gelaatskleur, de heldere, soms scherpe

stem, en diepe, uit de keel komende
klanken, zoo gemakkelijk en met buiten- I

gewone welsprekendheid geuit door deze 1

ernstige mannen, deze Roemeensche vroir 1

wen en kinderen, wier blik zoo helder is

als sterreglans, — dat alles maakte op

mij den indruk van iets vurigs en harts-

tochtelijks, dat onbekend is in ons noord-

westelijk-Europa.

En verder : Ik zag vrouwen met groene

en blauwe rokken, die allen sneeuwitte lijfjes

droegen, en op het hoofd eveneens witte met

kanten omzoomde doeken, die met een haak

en oog achter het oor bevestigd waren. Al

dat wit, op het veld zoowel als in de stad,

treft en verbaast, wanneer men hier aankomt,

totdat men zelf ertoe overgaat het bij voor-

keur te dragen, daar het de eenige kleur is,

die tegen zon en stof bestand blijkt.

Roemenië, Servië, Turkije, Montenegro, en

verder Italië, Zwitserland en Duitschland

sluiten aan verschillende kanten het groote

Donau-land Oostenrijk-Hongarije in. Van de

golf van Triëst tot voorbij de Bocht van Cat-

Bosnische soldaat.

taro wordt het land door de zee bespoeld. en in

het noordoosten grenst het aan 't Russische

rijk, een eind langs de VVeichsel en overigens

langs eene lijn die geen natuurlijk verloop

heeft en bij de verdeeling van Polen door

een coup distrait de crayon der diplomatie te

voorschijn kwam. Eene homogene eenheid is

dit rijk niet, noch uit een politiek oogpunt, noch

uit een aardrijkskundig, niet met betrekking

tot den bodem of tot het klimaat. Overal ver-

schillen, en in die verschillende deelen met

een ongelijksoortige bevolking van Germanen,

Romanen, Slaven en Magyaren ging de ont-

wikkeling haar eigen gang; een zonderling

land is Oostenrijk-Hongarije op die manier
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Zuid-Oostenrijkers.

geworden. Volgens de grondwet van 1867 is er

een Oosten rij ksche en een Hongaarsche helft

des rijks ; de eerste omvat echter niet alleen

't deel der monarchie dat voor 1866 tot den

Duitschen bond behoorde en dat wel eens

Duitsch-Oostenrijk genoemd wordt, maar ook

het door Hongarije afgesneden Dalmatië en

het alleen door een smalle strook lands met

de westelijke landen samenhangende Galicië

en Boekowina, dus de noordoostelijke helling

der Karpathen tot aan de Pruth en de Sereth.

De omslachtige naam van „in den rijksraad

(te Weenen) vertegenwoordigde koninkrijken

en landen", wordt afgekort tot Cisleithanië,

ofschoon de Leitha maar een klein eindje ten

oosten van Weenen de grens met Trans-

leithanië vormt, d. w. z. met de
, .landen der

Hongaarsche kroon". Van een oostelijke en

westelijke helft des rijks te gewagen gaat niet,

met het oog op de ligging

van Galicië en Boekowina.

Sprekende van Oostenrijk-

Hongarije, vergete men niet

dat het afkortingen zijn en

dat het politieke begrip niet

juist met deze namen klopt.

In oppervlakte loopen de

beide deelen des rijks niet erg

uiteen, maar het westelijkste

weegt wat bevolking betreft

het zwaarst: Ziehier eene op-

somming van de verschillende

naties die in Oostenrijk-Hon-

garije wonen : Duitschers, Ma-

gyaren, Tsjechen (Slowaken),

Polen, Roethenen, Kroaten en

Serviërs, Slowenen, Roeme-
niërs, Italianen en Zigeuners.

Hiervan zijn in Hongarije in

de meerderheid de Magyaren,

de Kroaten, de Roemeniërs

en de Zigeuners. Met uitzon-

dering van de Balkanstaten is

er in Europa geen land welks

bewoners naar afkomst en taal

zoo uiteenloopen. Want in

België zijn er eigenlijk maar

twee volks- en taalstammen

van ongeveer gelijke grootte

en in Zwitserland zijn de

Duitschers, 71 procent, onte-

genzeggelijk in de meerderheid. Oostenrijk-

Hongarije als geheel beschouwd vertoont het

eigenaardige schouwspel, dat het sterkst ver-

tegenwoordigde volk, het Duitsche namelijk,

maar een vierde telt van de geheele be-

volking, dat daarentegen onder de acht

andere nationaliteiten de onderling sterk ver-

schillende Slavische stammen de overhand

hebben, zonder het te brengen tot de helft

der bevolking. Men kan daarom de monarchie

noch hoofdzakelijk Duitsch, noch overwegend

Slavisch noemen. Het Duitsch is de meest

gebruikelijke taal in den geheelen staat, en

daaraan wordt door de niet-Duitschers voort-

durend getornd. Sedert Hongarije met de

dualistische grondwet van 1867 een eigen rijk

geworden is, trachten vooral de Tsjechen de

grootst mogelijke zelfstandigheid te erlangen.

Het is een eindeloos getwist tusschen de
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Duitschers en de Tsjechen over

de zoogenaamde taal- en nationa-

liteits-kwesties, en uitzicht op ver-

zoening is er vooreerst nog niet.

Allerheftigst wordt deze strijd ook

gevoerd in de Oostenrijksche Ka-

mer, die door de zonderlinge

manier van debatteeren wereld-

berucht geworden is. Af en toe

komen de Oostenrijksche Polen,

aan de Tsjechen zich verwant

gevoelende, mee doen tegen het

Duitsche element. En dan weder

openbaart zich de strijd der vele

nationaliteiten die het keizerrijk

Oostenrijk bewonen in de oneenig-

heid tusschen de machtige Pool-

sche grondbezitters met hun aan-

hang en de arme Roetheensche

Boer uit zuid-Oostenrijk.

Montenegrijnen de hora dansende.

arbeidersbevolking in het kroonland Galicië,

die tot hevige botsingen aanleiding gaf,

toen, juist in den tijd dat de oogst binnen-

gehaald moest worden, een staking van boeren-

arbeiders en kleine pachters uitbrak. In het

andere deel der Donau-monarchie heerschen

niet zulke parlementaire toestanden, al woedt

de strijd der volksstammen er evenzeer. Kroaten

en Serviërs gaan elkander te lijf en de Magyaren

voeren een steeds kwaadaardiger oorlog tegen

de Hongaarsche Duitschers, een strijd die

daarom geen zin heeft, omdat het beleid der

tegenwoordige regeering, naar 't zich laat

aanzien, wel leiden zal tot magyariseering van

heel Hongarije. Ja, als men twisten wil dan

is de appel al even spoedig gevonden als de

bekende stok voor den hond. Zoo eischten

de Hongaren, dat de Hongaarsche regimenten

door Hongaarsche officieren aangevoerd en

dat de kommando's aan het Hongaarsche ge-

deelte van het gemeenschappelijk leger in het

Hongaarsch gegeven zouden worden. En nog

altijd duurt het gekibbel, ook tusschen Duit-

schers en Tsjechen, Italianen, Polen en Roe-

thenen voort: de eenheid der Oostenrijksch-

Hongaarsche monarchie is nog ver te zoeken.

In de ontwikkeling des volks heerscht groote

verscheidenheid ; de vele talen die er gespro-

ken worden en het bij sommige stammen,

door de schuld der Turken, zoo laat gekomen

besef, dat men op den duur niet heelemaal

zonder beschaving kan blijven, zijn oorzaak van

De Volken der Aarde. II. 34
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Montenegrijn.

den achterlijken toestand die er in Oostenrijk-

Hongarije blijkt te heerschen, wanneer men het

rijk in deze opzichten vergelijkt bij landen met

een bevolking- uit één stuk en met een geschie-

denis van soliede faktuur. Bij de lichting van

1890 waren er onder de rekruten in Cisleithanië

ruim 17 procent analfabeten, in Transleithanië

ruim 31; en terzelfder tijd trof men op de

geheele bevolking in Oostenrijk 40 procent

van deze gelukkigen aan en in Hongarije 45 ;

dus nogal veel. Over Hongarije, waar weinig

industrie, en overal landbouw en veeteelt is,

zijn zij vrijwel gelijkmatig verdeeld, maar in

Oostenrijk vindt men groote lokale verschillen,

van 8 procent in de nijverheids-streken Bo-

hemen, Moravië (Mahren) en Silezië, met hunne

overwegend Tsjechische bevolking, tot 87 pro-

cent in Boekowina en Dalmatië, waar het

gesproken woord het voertuig der gedachten is.

Het politieke gedoe komt niet

ten goede aan het onderwijs. Het

personeel der volks- en burger-

scholen bemoeit zich in de laatste

jaren zooveel met de politiek, dat

het onderwijs er onder te lijden

heeft. Het aantal scholen neemt

niet toe ; eer kan men het tegen-

deel beweren. In Bohemen bv.

werd in 1903 een wetsontwerp

ingediend, strekkende om de on-

voldoend bezochte volks- en bur-

gerscholen op te heffen. Zeer

gunstig ontwikkelen zich de mid-

delbare scholen, vooral de onder

leiding van den staat zich bevin-

dende gymnasia en reaalscholen.

Bij het hooger onderwijs doen de

verschillende frakties der bevol-

king zich gelden ; de Italiaansche

verlangt een Italiaansche hooge-

school te Innsbruck de Tsjechi-

sche een Tsjechische te Brünn

(Moravië), tot verontwaardiging

van de Duitsche fraktie die slechts

wil weten van een Tsjechische

universiteit in een Tsjechische stad.

Even ongelijk als de ontwikke-

ling is de bevolkings-dichtheid.

Meer dan 1 50 inwoners op den

vierkanten kilometer vindt men
alleen in de buurt van Praag,

noorden van Bohemen van het

tot aan het ketelland van

Glatz, en in het Silezische grensdistrikt dat

aan de kolenstreken van Pruisisch Opper-

Silezië paalt. Van 100 tot 150 personen op

dezelfde oppervlakte wonen er o. a. in noor-

delijk Bohemen van het Fichtelgebergte door

het geheele Eger-gebied en dan verder naar

Moravië en in westelijk Galicië tot in de streek

van Tarnopol. Het grootste gedeelte van

Hongarije heeft een bevolkings-dichtheid van

nog niet 50, minder nog de Karpathen en de

poesta's, de steppen, waar in de lente de

paarden, schapen en runderen grazen en waar

't des zomers ondragelijk heet en 's winters

geweldig koud is. Gemiddeld is Hongarije

ongeveer 20 procent dunner bevolkt dan

Oostenrijk. Het aantal menschen dat jaarlijks

het land verlaat om elders een bestaan te

in het

Lausitz gebergte
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zoeken, is niet onaanzienlijk; in 1903 waren

van de 1 50.000 personen die over Hamburg

naar Amerika gingen, ongeveer 120.000 uit

Oostenrijk-Hongarije.

Een geschikte gelegenheid om het hof in

al zijn luister gade te slaan, biedt de Sacra-

mentsdag, wanneer de keizer medegaat in de

processie. Voorop, aan het hoofd van den

stoet loopen de kinderen der stadsscholen

en de geestelijke broederschappen, gevolgd

door de dienaren van het keizerlijk huis,

opklimmend in rang. Dan de burgemeesters

en de leden van den gemeenteraad, de voor-

zitters der groote regeerings-instellingen, de

ministers, de generaals, de ridders van het

gulden vlies en de dignitarissen van 's keizers

burgelijke en militaire huis. Vervolgens de

Duitsche lijfwacht in blinkende helmen en

schitterende uniformen, met hellebaarden en

degens, en daarna de Hongaarsche gardes, in

groene en roode kleedij, met zilveren bor-

duursels en om de schouders pantervellen.

Verder geestelijken en daaronder een met het

wierookvat, geuren toezwaaiende aan den

drager van het hoogwaardige, dat overscha-

duwd wordt door een baldakijn en begeleid

door wachters van den Burg. Dan de oude

keizer, blootshoofds, omstuwd door de aarts-

hertogen .... mooi schouwspel, maar middel-

eeuwsch.

De waarde van Dalmatië is sedert 1878,

toen de Turksche provinciën Bosnië en Her-

zegowina aan Oostenrijk-Hongarije toegevoegd

zijn, aanmerkelijk gestegen, omdat de loop

van de grenslijn der monarchie te dezer

plaatse aanzienlijk verbeterd is. De verhouding

waarin deze nieuw aangeworven landen in

staatsrechterlijken zin tot het geheele rijk staan

is onduidelijk, maar zij worden feitelijk door

het gemeenschappelijke Oostenrijk-Hongaarsche

ministerie beheerd. Het geheele land is topo-

grafisch opgenomen en in kaart gebracht en

wetenschappelijk onderzocht. In plaats van de

tallooze revoluties is er orde en rust gekomen.

Meer dan een derde gedeelte der bevolking

is Mohammedaansch en onder deze Moham-
medanen zijn vele voormalige Christenen, die

alleen door den Islam aan te nemen zich op

hunne bezittingen konden handhaven.

Montenegro tot midden-Europa rekenen is

zekerlijk een geografische vrijpostigheid; maar
wanneer men Oostenrijk-Hongarije, stellig

tot niemands verbazing, daaronder begrepen

heeft en ziet hoe zuidelijk Dalmatië zich spitst

langs de Adriatische Zee, dan is er wel reden

om Montenegro niet te laten liggen tot later;

waarbij nog komt dat het oeconomisch sterk

afhankelijk is van Oostenrijk-Hongarije, en

financieel van Rusland. Het is een zeer eigen-

aardig land, dit land der donkere bergen,

zooals het sedert eeuwen door de Venetianen

genoemd werd, een vorstendom tot omstreeks

1850 met een theokratischen regeeringsvorm,

de wereldlijke en geestelijke macht in één

hand; daarna een absolute, erfelijke monarchie,

zonder eenige volksvertegenwoordiging of

andere lastige inmenging; een klein en ar-

moedig land, dat te weinig opbrengt om zijne

bewoners te voeden en dus moet invoeren,

waarvoor echter het geld ontbreekt
;

aange-

wezen dus op de hulp van anderen, hoofd-

zakelijk van Rusland, dat jaarlijks een subsidie

geeft aan de rijks-inkomsten. De bewoners

Duitsch meisje.
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Duitsch jongetje

zijn bijna allen Serviërs en Grieksch-

orthodox en de mannelijke allen sol-

daat, van hun vijftiende jaar af ; andere

opleiding wordt overbodig" geacht.

Vroesrer hebben ook de vrouwen mee-

gevochten, toen het er op aankwam,

en dat deed het eeuwenlang, de onaf-

hankelijkheid van het landje te verde-

digen tegen de Turken.

Onlangs schreef een landgenoot over

Nieuw-Podgoritza, dat in het zuid-

oosten bij de grens van Albanië ligt,

en het middelpunt is van een stel wegen,

uitstralende in alle richtingen, waar-

langs het krachtige landvolk van Mon-

tenegro, de mooiste en gezondste

vrouwen, de kloekste en breedst-

geschouderde mannen, die men in de

wereld zien kan, ter markt gaan; de

mannen tot de tanden gewapend,

pistolen in den kleurigen gordel, het

geweer over den schouder. Over den

blanken, stoffigen weg, zoo vertelt hij,

trekken spannen trage ossen zwaar beladen

karren langzaam voort, en ernstig kijkende

jonge kerels, allen in de nationale kleedij,

roode buizen, blauwe broeken, wit-wollen

kousen, op het hoofd het zwart-zijden kapje,

waarin de naam van Nikita, den vorst, met

goud geborduurd is, gaan ter zijde. En van

den anderen kant, uit de richting der witte

Alpen, komen even strijdbare mannen, ook

het geweer over den schouder, gekleed in

vuil wit, met zwart afgezet. Dat zijn Alba-

neezen, Turken. De Albaneesche grens is niet

verder dan een uur, en de Albaneezen komen
twee keer per week ter markt. Dan is het

wapenstilstand ; wel zijn de Montenegrijnen en

de Albaneezen gewapend, de geweren geladen,

maar in Podgoritza wordt niet geschoten. En
zij hebben gelijk dit vreedzame en schilder-

achtige marktleven niet te storen, want fraaier

zon-beschenen groepen zijn niet te denken.

De rijke lieden der Zwarte Bergen hebben

hunne goud-geborduurde witte sluitjassen aan-

gedaan, maar het eigenlijke bergvolk, bruin

als Berber, komt met een schaapsvellen buis

over de schouders ; rood en blauw gekleed

Meisje uit Pommeren.
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Vrouwen en kinderen uit het Spreewald, Brandenburg

zijn de stoere krijgers van Koetsj ; wit gekleed

als de Albaneezen, maar met het Montene-

grijnsche mutsje op, is het volk van de

onrustige grensplaats Vassovitsj ; de Moham-
medanen zijn te herkennen aan hunne flod-

derbroeken en aan hun fez; die van Skoetari

dragen wijde witte hemden en roode mutsen,

met zware blauw-zijden kwasten. Onder de

vrouwen uitgedroogde, afgesloofde oude moe-

ders, gebukt onder een zwaren houtlast of een

baal maïs. Want, nietwaar, de mannen zijn

om te strijden ; hoe zouden zij zich vernederen

door het werk van vrou-

wen en lastdieren te doen

!

Maar er zijn ook jonge

meisjes op de markt, zoo

mooi en frisch van gezicht,

zoo rank en rechtop van

houding, zoo eenvoudig

en streng gekleed, het

ietwat uitgesneden witte

hemd. zwart geborduurd

aan de randen, den langen

zwarten mantel met mou-

wen waaruit witte man-

chetten te voorschijn ko-

men, de zwarte haren

gedekt door een donkeren

doek. En het is een oogen-

lust ze aan te kijken. Dan,

in het voorbijgaan, glim-

lachen zij den „Europee-

schen" vreemdeling toe en

maken een bevallige die-

naresse, met een dobre

dau, goeden dag, luid uit

de borst. De markt gaat

kalm haar gang, zonder

geschreeuw; ernstig is het

leven voor koopers en

verkoopers. Zou er onder

die mannen niet één wezen,

die niet met een ander,

van over de grenzen, een

bloedveete te vereffenen

heeft, en zich voorneemt

bij de eerste gelegenheid

de beste een of twee

woorden met den vijand

te wisselen, gevolgd door

een geweerschot : over een

uur, over een maand, een jaar? Men legt

een vijand maar niet zóó neer, en hij verliest

er niets bij door wat te wachten. Of men
altijd een hekel aan zoo iemand heeft? Wel
neen, men kent hem soms nauwelijks, maar dat

zit zoo in de familie ; de een erft een boer-

derij, de andere een veete, een derde een

boerderij met een veete. En dat wordt dan

in verloop van tijd wel eens uitgemaakt. Brave

kerels die Montenegrijnen, maar soms gaan zij

zich te buiten aan een Turk, zooals andere

volken aan den drank of aan opium.
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Vfouwen-dracht bij de Wenden, Altenburg.

Tacitus, de Romeinsche geschiedschrijver

uit de eerste eeuw van onze jaartelling vertelt

heel aardige dingen van de Germanen, die

Hooft vertaalde onder den titel „Boeksken,

van de geleegenheit, zeeden, en volken van

Germanië". Hij gelooft dat de Germanen de

inboorlingen, de oerbevvoners, en geenszins

vermengd zijn met aankoomst en gasterij van

anderen landaard : omdat vroeger niet te land

maar met vloten aangevoerd werden degenen

die hunne zetels zochten te wisselen : ,,ende

wordt daarenbooven, d'ongemeete, en om zoo

te zeggen dwersche (vijandige) Oceaan zelden

uit onze weereldt, met scheepen bezocht. Wie,

wyders, booven 't gevaar eener gruwzame en

onbekende zee, zoude, verlaatende Azië oft

Afrike, oft Italië, naa Germanië loopen ?"

Naar dat woeste land trekken, gelegen in een

ruw klimaat, een land zonder beschaving,

somber en onbehagelijk voor een ieder wiens

vaderland het niet is? Onvervalscht zijn

volgens hem de Germanen. ,,Ik voege mij

tot der geenen meeninge, die de volken

van Germanië, met geene huwelyken van

andren landtaardt bezoedelt achten, een ge-

slaght op zich zelf, onvermenght, en alleenlyk

zich zeiven gelyk geweest te zyn. Waar oover

de stal der lichamen, hoewel in zoo groot een

getal van menschen in allen eenerley is (dus

:

dezelfde lichaamsbouw bij dezen ganschen,

toch zoo talrijken volksstam) ; kroeze (trotsche)

en blaauwe oogen, rosse perruiken, groote

lichamen, en alleenlyk sterk tot een' heevigen

stoot. In arbeiden en werken hebben zy 't

zelve gedult niet : tot dorst oft hitte te ver-

draagen, geenszins (dit is aldus gebleven tot

op dezen dag) ; tot kouwde en honger, hebben

hen landt en lucht gewendt". En dan vertelt

hij dat zij goud noch zilver hebben en er ook

niet om geven ; zilveren vaatwerk dat hunne

gezanten en vorsten ten geschenke ontvingen,

ziet men hen gebruiken als ware het aarde-

werk. Sommigen bedienen zich alleen van edele

metalen om 't gerief des koophandels. „De
dieper inwoonders, met eenvoudiger en aal-

ouder wijze, dienen zich van mangelingh van

waren" ; ruilhandel dus. Ook weinig ijzer

hebben zij, zooals uit hunne wapens blijkt;

enkelen slechts zijn er die zwaarden of groote

lansen gebruiken. Hunne gelederen bestaan

niet uit toevallig te zamen in 't gelid gezette

menschen, maar de familie blijft in 't gevecht

bijeen en om hunne dapperheid te prikkelen

nemen de krijgers hunne liefste panden mede
ten oorlog, zoodat zij 't huilen der vrouwen en

het kreunen der zuigelingen kunnen hooren;

en de gewonden brengen zij tot hunne moeders

en gemalinnen. In het kiezen van koningen

zien zij op adel, van hoofdlieden op dapper-

Vrouwen-dracht bij de Wenden, Altenburg.
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heid; de koningen hebben geen onbeperkte

of vrije macht en de hoofdlieden dienen meer

tot een spiegel en worden, zoo zij vaardig

zijn en uitmunten, uit ver(be)wondering ge-

hoorzaamd. Niemand dan de priesters mogen

straffen, en niet op bevel van den aanvoerder,

maar als uitvoerders van het gebod der

godheid, die geacht wordt de krijgers te ver-

zorg voor hunne zaken belasten zij de vrouwen

en oude lieden en de zwakste slaven. „Zelf

zyn ze logh : met een' wondre verscheidenheit

van aardt, dewyl de zelfste menschen de

vuidigheit zoo beminnen, de rust zoo haaten ".

Dat de Germanen geen steden bewonen,

zegt Tacitus, is bekend ; en ook geen saam-

gevoegde woningen. Zij bouwen afzonderlijk.

W-ééÊL

Meisje uit het Beiersche hoogland.

gezellen. „Verraaders en oovervlieders hangen

z' aan boomen op". Het loon der soldaten

is de vrije kost. ,,Stof tot (deze) milddaadigheit

geeven oorlogh en roof". Zoo dikwijls zij

geen oorlogen hebben, brengen zij „veel met

jaagen, meer tydts in leedigheit deur, als die

geneight zyn tot slaap en slemp". Met de

naar gelang hun een bron, een veld een bosch

behaagt; elk omringt zijn huis met een ruimte

,,'t zy om geval van brandt te verhoeden, oft

uit onverstand van timmeren". Metselwerk of

deksteenen (tegels) gebruiken zij niet ; alleen

„ruwe stof, en zonder ooghgezienheit oft ver-

maak (niet lettende op schoonheid of sierlijk-
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heid). Zy zyn ook gewoon, onderaardtsche

hooien te oopenen, en laaden die booven op

met veel mests, tot uitvlucht des winters, en

berging der vruchten, om dat zy de strengheit

der kouwde in zoodaane plaatsen verzachten: en

zoo by wylen de vyandt aankomt, hy plondert

het opene : maar 't verhooien en begraaven

blyft oiibekent, oft ontgaat, zelfs daar door

dat men 't zoeken moet '.

Tot dekking van het lichaam dient een man-

tel, vastgehecht met een gesp, of bij gebreke

daarvan met een doorn. Ongedekt voor de

rest, houden zij zich heele dagen op bij het

haardvuur. „De ryksteu worden onderscheiden

door de kleeding, niet vlottende, gelyk de-

Sarmaten en Parthen, maar sluitende en uit-

drukkende alle de leeden. Vellen van wilde

dieren draagen zy ook '. De dieren kiezen zij

Sennerin uit het Beiersche hoogland.

uit en de afgetrokken huiden versieren zij

met de gevlekte vellen van ondieren die de

oceaan en de onbekende zee telen. „Ook ge-

bruiken de vrouwen geen andre draght dan

de mannen, uitgezeidt dat de vrouwen dik-

wyler met lyne gewaaden bewimpelt gaan,

en de zelve bont maaken met purper, en het

boovendeel des kleeds niet uitstrekken tot

mouwen, maar de onder- en opperarmen naakt

houden. Maar ook het naaste deel der borst

staat oopen".

En dan over hunne zeden : ..Zy leeven met

beheinde kuisheit, zonder bedorven te worden

door eenig aanloxel van schouwspeelen, eenig

terghzel van banketten (men hoort den Romein
hier uit ondervinding spreken); van 't geheim

der letteren weeten beide nocht mannen nocht

vrouwen" (d. w. z. minnebrieven zijn hun on-

bekend).

Het huwelijksleven der Germanen is rein,

en dat is wel hun meest achtenswaardige kant;

want zij zijn bijna dc eenige barbaren die met

een enkele vrouw genoegen nemen. Het

huwelijksgoed wordt niet door de vrouw aan

den man, maar door den man aan de vrouw

gebracht. Ouders en magen waardeeren de

geschenken, die niet bestemd zijn om de

ijdelheid der vrouw te streelen, geen zaken

van weelde of sieraden, maar het degelijke,

runderen of een opgetuigd paard, een schild

met speer of een zwaard. Want reeds op den

drempel van het huwelijksleven moet de vrouw

beseffen, dat zij bij den arbeid en in 't gevaar

de genoote des mans is, met hem, in vrede

en in oorlog, hetzelfde te dragen en te wagen

heeft. Wat zij ontvangt zal zij eenmaal ongerept

nalaten aan hare zonen, die het zullen over-

dragen op hare schoondochters en op hare

kleinkinderen.

Tehuis groeien de kinderen op, ongekleed

en ,,wanhaavenigh" tot de forsche gestalten

waarover wij ons verwonderen. Het is de

moeder die de kinderen voedt, niet een

voedster of slavin. Heer en knecht hebben

eenerlei beschaving
;

op denzelfden bodem

worden zij groot, tusschen de huisdieren

;

totdat na verloop van tijd de vrijgeborene

zich onderscheidt, de innerlijke adel hem doet

onderkennen.

Dadelijk na het ontwaken, als de dag reeds

ontwaakt is, neemt men een bad, warm meestal,
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Meisje uit het Markgrafenland (Baden).

omdat het hier doorgaans winter is; en na

het bad ontbijt men, waarbij een ieder zijn

afzonderlijke plaats en een eigen tafel heeft.

Daarna gaat men aan het werk, en niet zelden

beginnen dan de drinkgelagen, waarbij iedereen

gewapend is. Dag en nacht te blijven slempen

heet geen schande en dikwijls ontstaat er

„veel gekyfs, als onder dronke luiden" ; dan

wordt er gevochten en vallen er soms dooden.

Maar ook de vereffening van veeten, het

overleg omtrent een huwelijk de verkiezing

van een hoofd, de beraadslaging over vrede

of oorlog —- dat alles wordt bedisseld terwijl

de beker lustig rondgaat, alsof juist dan ,,het

gemoedt meer oopen stonde voor eenvoudige

gedachten, oft zich verhitte op groote".

Reeds het weinige dat wij hier uit het

werk van Tacitus neerschreven

doet zien, dat, al moge óók zijn

doel geweest zijn aan de Ro-

meinen een verhaal te geven tot

leerzaam nadenken stemmend, de

schrijver een karakterschets van

deze noordsche stammen ontwor-

pen en uitgewerkt heeft, die als

een welgeslaagde proeve van volks-

beschrijving mag in eere gehouden

worden.

Eene anthropologische eenheid,

zeiden wij, is er in het Duitsche

rijk niet
; geen enkel deel van

het Duitsche volk kan bogen op

een zuiver gehouden afstamming

van de zooeven beschreven stoere

Germanen, noch het volk binnen

de politieke grenzen des lands,

noch de Duitsche Oostenrijkers

en Duitsche Zwitsers in het zuiden,

of de verwante Luxemburgers,

Vlamingen en Hollanders in het

westen ; zelfs de nog 't meest

Germaansche Friesche stam heeft,

ten gevolge van het toenemend

verkeer, velerlei vreemde bestand-

deelen in zich opgenomen. Wat
niet belet dat, waar verborgen, en

eerst bij een nauwkeurig anato-

misch onderzoek blijkende, licha-

melijke kenmerken ontbreken, er

eenige in 't oog vallende eigen-

aardigheden zijn, voor de hand

liggende eigenschappen die den man en de

vrouw van Duitschen stam doen kennen. Wel
is in de eene streek dit, in een andere dat

kenmerk 't meest opvallend, maar in 't alge-

meen verschilt de eene Duitsche volksstam

minder van een anderen Duitschen stam dan

van een niet-Duitsch volk.

De gebeurtenissen in de wereld-geschiedenis

hebben op de zeden en gewoonten van

Duitschland's bewoners een niet geringen in-

vloed uitgeoefend, en nog in hun tegenwoordig

leven spiegelen deze invloeden van buiten zich

af ; maar de kern van het volk bleef zuiver

Duitsch, en de toestanden zooals er tijdens den

zoogenaamden keizerloozen tijd en gedurende

den dertigjarigen oorlog heerschten, hebben

het volk evenmin voor goed doen ontaarden,

De Volken der Aarde. II. 35
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als de zwarte dood of andere ziekten het

konden doen verdwijnen.

De invloed van buitenaf heeft zich op de

onderscheiden deelen des lands zeer verschillend

doen gevoelen. In het zuiden en westen is

die vreemde invloed veel blijvender geweest

dan in het noorden, waar het land aan de

zee grenst en aan de stamverwante en gelijk-

denkende Skandinaviërs. Hier was men ten

allen tijde veel behoudender en van de

vroege middeleeuwen af tot op dezen tijd

valt er een zeer sprekend verschil tusschen

het zuiden en het noorden van Duitschland

te bespeuren, een ver-

schil dat bepaaldelijk

door de hervorming nog

duidelijker uitkwam.

Oude gewoonten, die

met de vereering van

heiligen en in 't alge-

meen met den katho-

lieken eeredienst ver-

band hielden, zijn in het

noorden, waar zij trou-

wens nooit zoo vastge-

groeid waren, gemak-

kelijker verdwenen dan

in het zuiden. Diep in

de middeleeuwen reeds

toonde de noord-Duit-

scher, bepaaldelijk de

Saksische boer, zijn kon-

servatieven aard. Ter-

wijl in bijna het gcheele

oude Frankische rijk

onder Karei den grooten

de oud-Germaansche

vrijheid en met haar de

oude boerenstand lang-

zamerhand verdween,

bleef deze bij de Saksi-

sche stammen door de

middeleeuwen heen be-

houden. En de ridder-

schap, der ridders ge-

woonten en bezigheden,

zooals men ze aantrof

in heel midden- en zuid-

Duitschland, vonden bij

deze stammen nooit veel

ingang. Om zijne ouder-

wetsche, boersche manier van doen, vonden
de hoofsche zangers den Sakser ruw en

onbeschaafd en nergens lezen wij dat zijn

stam een dichter voortbracht. Met ijzeren

taaiheid hebben de noord-Duitschers vastee-

houden aan het oude en zich tegen nieuwig-

heden verzet. Het „Heim" is nog heden ten

dage in menige streek van Westfalen het

middelpunt van al wat er omgaat. Ver van de

verkeerswegen is het neder-Saksische huis ge-

bouwd, dat door zijn geheele inrichting de

bewoners afzondert van de buitenwereld en

hun uitsluitend samenleven in de hand werkt.

Meisjes uit het Gutach-dal (Baden).
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Evenals in den oud-

Germaanschen tijd is

nog in den tegenwoor-

digen de stookplaats het

middelpunt bij alles wat

er bijzonders gebeurt;

hier wordt de jonge

huisvrouw ontvangen

door de ouders van

haren echtgenoot ; hier

wordt de nieuwe dienst-

bode bij de intrede in

haren nieuwen dienst

begroet; van hier uit

beheert de huismoeder

haar volk en haar vee.

Geen van deze echte

oud-Duitsche trekjes,

van den hang naar een-

zaamheid en eenzelvig-

heid vindt men meer

in zuid- en midden

-Duitschland. Hier ligt

het huis aan den weg,

en op dien weg zien

de vensters uit; het is

in vertrekken verdeeld

en is ook van buiten

versierd, terwijl het Sak-

sische huis alleen de

paardekoppen aan den

gevel heeft, een be-

schermend middel uit

den ouden, heidenschen

tijd, tot afweer van onwelwillende geesten.

Vroegtijdig is bij de zuid-Duitschers de belang-

stelling voor eigen huis tegelijk met die voor

de buitenwereld ontwikkeld, en terzelfder tijd

het herberg-leven, dat in noord-Duitschland

eerst in latere jaren algemeen geworden is.

Hier, in 't noorden, vierde men feest onder

bloedverwanten, in den kring der familie, die

als gesloten geheel langer geleefd heeft dan

in zuid-Duitschland.

Ernstiger is het gemoedsleven van den noord-

Duitscher, geslotener zijn aard, en deze eigen-

schappen uiten zich in zijn doen en laten.

Op zijne hoeve duldt hij ongaarne vreemd

volk
;

hij is zijn eigen timmerman, smid,

wagenmaker, of hij laat dit werk door zijne

knechts verrichten. Zijn eigen menschen zijn

Meisje uit Schapach (Schwarzwald).

hem lief; zij zijn een stuk van zijn gezin en

hij bemoeit zich zoowel met hun lichamelijk

als met hun geestelijk welzijn. In zijn kleeding

betracht de noord-Duitscher den ouden een-

voud. De bonte opschik, dien men zoo vaak

bij zuid- en midden-Duitsche stammen opmerkt,

is hem niet naar den zin. Reeds Berthold von

Regensburg doet in zijne preeken duidelijk

uitkomen, hoe zich de Saksers zoowel door

taal en manieren als door kleeding onder-

scheiden van de Bovenlanders. Dezelfde zucht

naar eenvoud uit zich in noord-Duitschland

bij het feestvieren. De uiterlijke praal, in 't

bijzonder bij kerkelijke feesten, die de zuid-

Duitschers hebben overgenomen van de Ro-

maansche volken, kent de noord-Duitscher

niet. Bij hem komt het aan op de zaak die
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aanleiding gaf tot het feest, en deze dient hij

met al zijn kracht; de uiterlijke vorm is

hem bijzaak. Zuiver uiterlijke, met het werkelijk

bestaande in strijd zijnde handelingen, zooals

de inzegening van het huis door een geestelijke,

heeft hij nooit kunnen hebben, en hieruit valt

te verklaren dat de predikers uit de middel-

eeuwen altijd weer de Benedenlanders zondige

kinderen der hel noemden. En dezelfde diepte

van gemoed der noord-Duitschers, juist in

zaken van den godsdienst, doet zich kennen

uit het feit dat door hen de Goede Vrijdag

als de heiligste aller dagen in stille ingetogen-

heid gevierd wordt in de kerk, terwijl deze

in het katholieke zuiden een werkdag is zoo-

als de andere dagen van de lijdensweek. Al

deze eigenaardigheden, die de noord-Duitscher

behouden heeft, behooren tot het oude Ger-

maansche karakter, dat het zuiverst in het

noordwesten van Duitschland is bewaard ge-

bleven, in de streek die het minst door vreemde

invloeden aangeraakt is en welker bewoners

zich niet met andere volken vermengd hebben.

Het hier in 't licht gestelde onderscheid

tusschen noord en zuid betreft bijna uitsluitend

de landelijke bevolking, den boerenstand. In

de steden ziet 't er eenigszins anders uit. Het

dicht bij elkander wonen in een beperkte

ruimte is oorspronkelijk den Germanen vreemd,

ja volgens Tacitus hadden deze daaraan een

hekel. De omgang met de Romeinen en de ver-

anderde levens-omstandigheden, een nieuwere

opvatting der dingen, hebben tot den aanleg

van steden medegewerkt; maar de Duitsche

aard heeft ook hierbij een woord mede-

gesproken De oudste steden waren van lande-

hjken aanleg, zoodat de bewoners in de stad

hun akker konden bebouwen of er althans

een tuin en dus een stuk vrije natuur hadden.

In de steden werd het verkeer der inwoners

onder elkander langzamerhand anders ; de

aard der bezigheden wijzigde zich, een ander

leven schiep nieuwe behoeften en dat nieuwe

leven verdrong het oude met zijne eigen-

aardigheden ; zeden en gewoonten kregen een

anderen vorm, al bleef soms de kern dezelfde.

Zoodat, wanneer men van het noorden en

het zuiden de steden en hare bevolking ver-

gelijkt, niet dat groote verschil in 't oog zal

vallen dat het platteland te zien geeft.

Het verschil tusschen stad en land komt

zeer sterk te voorschijn, wanneer men de ver-

houding van heer tot knecht gaat beschouwen.

Dat ten platten lande het volk tot de familie

behoort, zeiden wij reeds. Een slavenstand

naar Romeinsche manier hebben de Germanen
nooit bezeten ; wel hadden zij onvrijen, die

hen dienden en zich voegden naar den wil

des meesters. Maar deze waren jegens de

ondergeschikten welwillend, en, zelf zoo geducht

Een Zigeuner uit den Elsas.

op vrijheid gesteld, lieten zij, waar 't pas gaf,

hunne menschen deze niet ontberen. Zoodat

toen de christelijke leer kwam die een mensche-

lijke behandeling der ondergeschikten eischte,

de Germanen niets vreemds zagen in een

voorschrift, dat zij uit zichzelf reeds opvolgden.

Zoo ontwikkelde zich de goede verstandhouding

tusschen de meesters en de dienstboden, die

nog tegenwoordig bij schier alle Germaansche

stammen terug te vinden is. Een vreemdeling
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in huis is de dienstbode niet; reeds de ont-

vangst heeft niets kouds en beleedigends. In

menige streek van west- en middenDuitschland

wordt de nieuweling, die zijne of hare krachten

aan den welstand der familie gaat wijden, door

den meester afgehaald; in het oud-Saksische

gebied ontvangt men de meid feestelijk bij

den haard en bijna overal vinden de nieuw

aangekomen leden van het dienstpersoneel

Dezelfde.

eene vriendelijke begroeting bij de intrede

van hun nieuw tehuis. De huisheer kwijt zich

met zorg van zijn plicht, houdt de hand aan

zijne menschen en neemt hunne belangen ter

harte. Geen bijbellezing 's ochtends of 's avonds

wordt er gehouden, geen tafelgebed uitge

sproken zonder het dienstpersoneel. Des Zon-

dags gaan allen, zooals de meesters doen,

naar de kerk. Door de week is de baas de

zedelijke steun van knechts en meiden
;

hij

geeft hun raad ook in andere dan stoffelijke

belangen. Men eet gezamenlijk, en naar rang-

orde zitten allen aan tafel, van den baas tot

aan den pas aangekomen knaap. Op feest-

dagen, bepaaldelijk van Kerstmis tot Nieuwjaar,

zijn de loontrekkenden hun eigen meester;

gewoonlijk krijgen zij bij zulke gelegenheden

geschenken, maar geen opschik, veeleer nuttige

dingen, die zij later in hun eigen huishou-

ding kunnen gebruiken, linnengoed en der-

gelijke. Van hun kant zijn de dienstboden

niet de natuurlijke vijanden van hunne meesters
;

er is aanhankelijkheid, trouw en genegenheid

;

zij nemen deel aan 't lief en leed dat de

familie ondervindt en werken er toe mede
om het eerste de overhand te doen krijgen

ten koste van het laatste. Veelal denkt men
dat zulke toestanden misschien een eeuw ge-

leden in wezen waren, maar nu overal ver-

dwenen zijn. Dit is onjuist; nog in een aantal

streken zijn de oude gebruiken onveranderd

in stand gebleven, waar de eenvoud nog

heerscht en heer en knecht wederzijds in de

eerste plaats den drang voelen hunne plichten

te vervullen, waarna de rechten vanzelf tot

hun recht komen.

Tacitus beschrijft de oude Germanen als

een uit de kluiten gewassen, blauw-oogig en

blond volk; of hij daarmede bedoelde al de

Germaansche stammen bij elkander of een

enkelen stam, is moeilijk te zeggen. Tegen-

woordig zijn de Duitschers meerendeels blauw

van oog en ongeveer 32 pCt. der bevolking

is blond; maar in het zuiden van het rijk zijn

de donker-oogigen en de bruinen bepaald in

de meerderheid. Hier vindt men slechts van

18 tot 25 pCt. blonden, terwijl noord-

Duitschland 34 tot 44 pCt. kan aanwijzen.

Met den vorm der schedels is het evenzoo.

Volstrekt niet alle Duitschers zijn bepaald

langschedelig, dolichocefaal ; ook het kort-

schedelige, brachycefale type is zeer verspreid

en volgens deskundige onderzoekers worden

de brachycefalen talrijker naar gelang men
hooger dan den zeespiegel stijgt. In het noorden

hebben de meerderheid de menschen met

smal gezicht en lang hoofd, naar het zuiden

nemen de brachycefalen toe en krijgen ten

slotte de overhand met een smallen vorm

van aangezicht. Zoo loopen ook de lengte-

maten uiteen — in het zuiden zijn de bewoners
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kleiner dan in het noorden, zoodat het on-

mogelijk is een anthropologisch type van het

Duitsche volk samen te stellen. Onuitgemaakt

is het nog of het ethnologische begrip van

ras overeenkomt met het anthropologische

:

terwijl er in het noorden blonde en blauvv-

oogige Duitschers wonen, vindt men daar

evenzeer blonde en blauw-oogige Slavische

en Finsche volken ; en naast de bruin-oogige

en donkerharige Duitschers in het zuiden

vindt men ginds zuidelijke Slavische en Finsche

stammen met zwart haar en bruine oogen.

Wat de ontwikkeling van het verstand be-

treft, daaromtrent geven de volgende cijfers

inlichting. In 1890 waren er gemiddeld in

het geheelc rijk onder de rekruten ruim een

half procent analfabeten (in Frankrijk in 1882

14.9 procent). Maar de resultaten van het

onderwijs zijn in de onderscheiden deelen des

lands zeer verschillend; in Wurtemberg b.v.

heeft men 0.0 1 procent analfabeten, maar

in oost-Pruisen, Posen, west-Pruisen, dus de

landen, die ten deele een talrijke Poolsche

bevolking hebben, stijgt dit cijfer tot 2.49, 3

en 3.26.

Het volk op 't stukje van de aarde, dat

Nederland heet, en dat land zelf, zijn genoeg

bekend. Men kan 't overal hooren, dat 't in

Holland altijd mistig en kil is, omdat de bodem
de helft van het jaar onder water staat, of

nog onder water staat, terwijl men bezig is

meeren en plassen zoogenaamd droog te

maken ; daarom loopt iedereen op klompen,

de mynheers daarenboven met een lange pijp

en de juffrouws — die even lang zijn als hare

heupen breed, omdat zij vijf en meer rokken

over elkander dragen — met een gouden van

kurketrekkers voorzien oorijzer, en een stoofje

met vuur. Tegen dezelfde vochtigheid verwijlt

het gezin een gedeelte van den avond op

het hooge bordes, dat den ingang van ieder

huis siert. De Hollanders hebben een manie

voor schilderen, en verven daarom ieder jaar al

Familie op Marken.
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Zaandamsche boerin.

de huizen van boven tot beneden, de venster-

banken wit, de deuren groen, het overige

houtwerk rood, bruin of blauw. In ieder huis

hangen in de kamers koperen kannen en

emmers aan den wand en in den hoek staat

een karnton ; want boter en kaas maken is

een der voornaamste bedrijven in Holland,

na het jenever-stoken. De van klei gemaakte

tabakspijpen worden gerookt, tot ze bruin en

zwart zijn en in een rek bewaard, rij achter

rij. Als een vriend een bezoek komt brengen,

wordt een van die bruine, oude veteranen

terstond te voorschijn gehaald en hem als

een eerbewijs aangeboden. Een „geliefkoosde"

schotel is rauwe haring, die als zij pas aankomt,

voor een gulden het stuk verkocht wordt;

daarbij wordt dan veelal curagao gedronken.

Wie meent dat uitsluitend over Nederland

dergelijke fantastische verhalen de ronde doen,

vergist zich ; ook andere landen ontsnappen

niet aan de scheeve voorstellingen van opper-

vlakkige reizigers, mede niet altijd wanneer

degeen die ze beschrijft een Nederlandsch

toerist is.

Eenige meer exacte mededeelingen kunnen

hier tegenover gesteld worden, hoewel het

mij leed doet te moeten bekennen, onlangs

vruchteloos gezocht te hebben, ook door na-

vraag bij deskundigen, naar een antwoord op

de vraag hoe lang een Nederlander is, d.w.z.

naar het gemiddelde van een groot aantal

metingen. De nauwkeurigste opgaafdaaromtrent

was, dat wij zullen liggen tusschen de maten

van Belgen en Engelschen
;

bij de eersten is

de man dooreen 168, de vrouw 158 centi-

meters hoog; bij de laatsten de man 170 en

de vrouw 160. De Engelsche cijfers zijn ver-

kregen door 25000 metingen; de Belgische

door eenige honderden.

Maar wij groeien nog voortdurend en indien

onze buren niet in dezelfde verhouding langer

worden, dan staan wij misschien niet meer

tusschen hen in. Uit het resultaat van de

meting der lotelingen blijkt, dat in 1863 nog

12.98 op iedere honderd genietenen beneden

de maat (1.55 meter) waren en dat in 1902

dit percentage gedaald was tot 2.58 ; en tevens

dat omgekeerd het percentage der jongens

van zes voet (1.70 meter of meer) terzelfder

Amsterdamsch weesmeisje.
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tijd gestegen was van 23.09 tot 41.20. Subjec-

tieve appreciatie is hier buitengesloten : een

meter van 1863 is precies gelijk aan een meter

van 1902; ons volk, wel verre van „verkrüp-

pelt" te worden, ontwikkelt zich lichamelijk

beter. Omtrent de vrouwelijke helft der bevol-

king zijn soortgelijke gegevens niet beschikbaar.

Het is niet de meerdere ruimte die hier te

lande gelegenheid geeft aan het volk om zich

tegenwoordig beter uit te leven. Ons grond-

gebied in Europa onderhoudt thans ongeveer

dubbel zooveel menschen als tijdens de eerste

volkstelling van 1 Januari 1830; terwijl in

laatstgenoemd jaar het bevolkingscijfer 2.613.487

bedroeg, zal men het aantal inwoners thans,

in 1904, wel op 5.430.000 mogen stellen. Het

grondgebied is door inpoldering iets grooter

geworden maar niet evenredig aan de toeneming

der bevolking; want deze bedroeg van 1830

tot 1904 95.21 procent en de bevolkings-

dichtheid nam 92.39 procent toe. Desniet-

tegenstaande is de welvaarts-toestand van die

er thans leven belangrijk gunstiger dan die

van hunne grootouders en overgrootouders.

Vooreerst geeft daarvan blijk de aanzienlijke

daling van het algemeen sterfte percentage,

van 28.4 per duizend der bevolking als ge-

middelde voor de jaren 1840 tot 1849, op

18.6 in het tijdvak 1890— 1899, eene daling

die in de jaren na 1899 onafgebroken voort-

gegaan is. Het verhoudingscijfer bedroeg toch

in 1900 17.8, in 1901 17.2, in 1902 16.3 en

in 1903 15.7 per duizend. Aanwijsbare oor-

zaken van deze gunstige verhoudingen zijn de

belangrijke ontwikkeling der hygiëne en van

de natuurwetenschappen in het algemeen, maar
vooral ook de vermeerdering van welvaart,

die het mogelijk maakte de volksvoeding te

verbeteren en in ruimeren zin de offers te

bekostigen die het voldoen aan de eischen

der hygiëne vordert.

Omtrent de bevolkings-toeneming sedert 1830

valt nog te zeggen, dat in geen van de deelen

des rijks het bevolkingscijfer gedaald is, noch

in het geheele zeventigjarig tijdvak, noch in

de opvolgende tienjarige tellingsperioden

;

verder dat de mate van toeneming een zeer

ongelijke geweest is ; en eindelijk dat sedert

1860— 1870 het tempo der toeneming voort-

durend versneld is en die versnelling nog

onafgebroken voortduurt. De geringste toe-

neming viel waar te nemen in Friesland in de

laatste twee tijdvakken, toen zij niet meer dan

1.85 en 1.40 bedroeg. De hoogste toeneming

Hollandsche boerin (Zuid-Hollandsche eilanden).
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viel tusschen 1880 en 18 90 in Noord-Holland,

22.09 procent en tusschen 1890 en 1900 in

Zuid-Holland, 20.51 procent.

Men heeft deze toeneming van de Neder-

landsche bevolking een schier verontrustend

snelle genoemd; en inderdaad blijkt dat ons

land over het geheele zeventigjarig tijdvak in

Europa nummer vijf stond met een gemiddelde

jaarlijksche toeneming van 9.5 per duizend,

maar in het laatste decennium nummer één

staat met 14 per duizend. En in de jaren

sedert de jongste volkstelling (1899) is hier

te lande, hoofdzakelijk ten gevolge van het

verbeterde sterftecijfer, het verhoudingscijfer

der bevolkings-toeneming nog verder gestegen

en wel in 1900 tot 14.7, in 1901 tot 16.2,

in 1902 tot 16. Het Europeesche land met

het laagste toenemingscijfer gedurende het

laatste tiemal jaren is Frankrijk met 1.2.

Wanneer men in beschouwing neemt de

twee faktoren die op de bevolkingscijfers in-

vloed hebben: de geboorten en sterften aan

den eenen en de komenden en gaanden aan

den anderen kant, dan blijkt, dat zoowel voor

het rijk in totaal als voor de provinciën, met

uitzondering van Noord- en Zuid-Holland, de

vermeerdering der bevolking uitsluitend aan

geboorte-overschotten moet toegeschreven

worden. De migratie-beweging toch zou het

bevolkingscijfer, behalve in Zuid- en vooral in

Noord-Holland, in 1900 gebracht hebben op

een lager peil dan het in 1840 reeds bereikt

had. Sedert 1840 hebben in totaal 256.327

personen méér ons land verlaten dan uit den

vreemde (de koloniën inbegrepen) in ons land

zich vestigden. In Zeeland en Friesland in

zonderheid heeft het vertrek van ingezetenen

de vestiging zeer aanzienlijk overtroffen.

Sedert 1860 was de samentrekking der be-

volking naar de grootere gemeenten, tot nadeel

in 't algemeen van de sociale toestanden, het

zedelijk peil der bevolking, de algemeene volks-

gezondheid en den finantieelen toestand der

gemeenten, onrustbarend wassende ; maar thans

is zij gelukkig aan het afnemen en wordt zij

Scheveningsch meisje.

De Volken der Aarde. II. 36
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opgewogen door een toenemende strooming

uit de steden naar de kleinere gemeenten. De
bevolking van Amsterdam nam, ten deele om
deze reden, ten deele omdat het geboorte-

overschot er bij dat van het rijk achterstond,

in de jaren 1902 en 1903 reeds minder toe

dan de rijksbevolking ; met Utrecht was in

1902 hetzelfde 't geval, Rotterdam en Den
Haag zagen de laatste jaren de mate van

toeneming der bevolking geleidelijk vermin-

deren. De algemeene nataliteit blijkt tot 1879

stijgende te zijn geweest en is daarna aanvan-

kelijk zeer snel, later meer geleidelijk gedaald,

welke daling ook na 1 899 voortgang gehad heeft.

Het vruchtbaarst — wij spre-

ken over de bevolking— wa-

ren Noord-Brabant,Limburg,

Utrecht, Zeeland en Zuid-

Holland ; het minst vrucht-

baar Friesland, Drente,

Groningen en Overijsel.

Uit de statistiek der sterfte-

cijfers in de tweede helft der

negentiende eeuw, die even

droog van uiterlijk, als leer-

zaam van inhoud is, blijkt,

dat de levenskansen voor

mannen en vrouwen van

eiken leeftijd sedert 1870

—

1Ö79 belangrijk verbeterd

is ; het meest voor personen

van jongen leeftijd, maar

ook voor de ouderen. De
gemiddelde levensduur van

een vijftigjarig man bijvoor-

beeld is van 19.6 voor het

tijdvak 1870— 1879 gestegen

tot 20.7 voor het tijdvak

1890— 1899 en voor eene

vrouw van dien leeftijd van

2 1 jaar tot 22.2 jaar.

In het noordoosten dringt

in het Hollandsche taal-

eigen het Friesch, in het

zuiden het Vlaamsch, aan

den Rijnkant het Duitsch

;

Hollandsen spreekt 7 1 pro-

cent der bevolking, Friesch

14, Vlaamsch 13 en Duitsch

2 procent. Maar Hollandsch

wordt daarenboven gespro-

ken in Oost- en West-Indié, Zuid-Afrika,

in Amerika, op de noord-westkust van Frank-

rijk. Het is wel aardig om eens te hooren,

wat een geleerde Duitscher onlangs over

onze taal schreef, die anders gewoonlijk

door zijne landgenooten voor plat-Duitsch

versleten wordt. Zij ontbeert, zegt hij, het

glansrijke en melodieuse van de zuidelijke

talen, het levendige van het Fransch, het

dweepende van het Duitsch. Maar het is een

mooie taal, grammatikaal goed gebouwd,

zuiver, en net als de menschen, rechtuit, zonder

onnoodige bochten, precies als de slooten op

het land, soms zelfs wat ruw hartelijk, zooals
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de zeelui doen die aan wal komen; de taal

riekt naar de zee.

Daaruit blijkt dat er niet alleen wissel-

werking is tusschen het land en de bewoners,

maar ook tusschen het water en de bewoners.

Men behoeft geen vreemdeling te zijn om
op te merken, dat er, wanneer men langs

den Rijn nauwelijks de grens overschreden

heelt, een aantal dingen en verschijnselen zóó

heel anders zich voordoen, dat het is alsof

men een zeearm was overgestoken of een

Alpenpas overgetrokken. Aan de zuidzijde

doet zich hetzelfde voor met den Moerdijk,

die — al ligt de ofhcieele grens zuidelijker —
noord- en zuid-Nederland scheidt; maar het

verschil is hier beter verklaarbaar, omdat er

werkelijk een zeearm beide deelen

vaneen dringt.Wie met een geoefend

oog kijkt, zal zien dat de Neder-

landers-zelf niet alleen in hun uiter-

lijke verschijning, hunne taal, hun

zeden en gewoonten en levens-

uitingen iets eigenaardigs dragen,

maar ook aan den grond en aan

de natuur om hen heen een zoo

bijzonder aanzien gegeven hebben

als het klimaat en andere fysische

oorzaken nauwelijks konden teweeg-

brengen.

Is men gewoon de wetenschap

hoe 't staat met de analfabeten,

met het aantal menschen niet kun-

nende lezen of schrijven te putten

uit de administratieve bescheiden

van het leger (Nederland had in

1890 7.2 procent analfabeten onder

de rekruten), niet lang geleden

heeft men hier te lande bij de

scholieren statistisch materiaal ver-

zameld voor het onderzoek naar de

verhouding, waarin in de verschil-

lende streken van ons land donkere

en lichte oogen gemengd voorko-

men. Merkwaardigerwijze is daarbij

gebleken, dat in haar opbouw uit

brunetten en blondinen de bevol-

king van ons land, de geringe uit-

gestrektheid hiervan in aanmerking

genomen, verhoudingen vertoont,

zooals zij bij geen enkel ander volk

in Europa vóórkomen.

Wij moeten nu herinneren aan het vroeger

besprokene, dat de westelijke helft van Europa

door drie rassen bewoond wordt: de Romanen,
de Kelten en de Germanen. Het eerste woont

om het bekken van de Middellandsche Zee,

is het overheerschende ras in Italië en Spanje

en kenmerkt zich door geringe lichaamslengte,

bruine tot zwarte oogen en haar, donkere

huid en lang hoofd. Het Germaansche ras

bewoont het noordelijk gedeelte van Europa,

vormt in Noorwegen, Zweden en Denemarken

de overgroote meerderheid der bevolking,

breidt zich verder uit over de laagvlakten

van Duitschland en komt ook hier en daar

in Engeland nog vrij zuiver voor De fysische

kenmerken van dit ras zijn : aanzienlijke

Zeeuwsch meisje.
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lichaamslengte, blauwe oogen, blanke huid,

blond haar, lang hoofd. Tusschen het Ro-

maansche en het Germaansche ras breidt zich

het Keltische uit. Dit vormt de meerderheid

der bevolking van Zwitserland, de zuidelijke

staten van Duitschland, den Elzas, Luxemburg,

Frankrijk met uitzondering der Baskische

provinciën en Normandië, vormt voorts een

aanzienlijk onderdeel van de bevolking van

België, bewoont bijkans uitsluitend Ierland,

en is ook in Groot-Brittanje sterk vertegen-

woordigd. De fysische kenmerken van dit

ras zijn: een lichaamslengte liggende tusschen

die van het Germaansche en het Romaansche
ras, bruine oogen, donker haar, meer gepig-

menteerde huid, en in onderscheiding der

beide voorgaande rassen, een rond hoofd en

kort aangezicht.

Nu heeft het bovengenoemde onderzoek,

loopende over 477.200 schoolkinderen, geleerd,

dat het Germaansche ras in ons land de

bovenhand heeft, maar dat door het geheele

land verspreid, in zeer wisselende verhouding,

Keltische elementen voorkomen. De talrijkheid

van brunetten in Zeeland is algemeen bekend
en werd ten onrechte aan Spaansch bloed

toegeschreven ; maar niet bekend was het

feit, dat Noord-Brabant en Limburg in deze

met Zeeland parallel gaan en dat er zelfs

zoo noordelijk als de kuststrook van Noord-

Holland nog meer dan 30 procent brunetten

voorkomen. En niet dat enkele fysieke ken-

merk bepaalt hier het ras : in ons land gaan

brunetten-rijkdom, rondhoofdigheid en korte

gestalte samen. Afgezien van de Israëlieten,

is gemiddeld ongeveer een derde onzer ge-

heele bevolking bruinoogig, in strijd met de

bewering dat het Nederlandsche volk een

Germaansche bevolking is. Opmerkelijk is dat

thans nog de toestand dezelfde is als in

Caesar's tijd. Juist daar waar de Rijn in ons

land valt, ligt nog de grens tusschen het

brunettenrijke en het brunettenarme deel onzer

bevolking. Nog tegenwoordig vindt men in

Limburg, Brabant en Zeeland gemiddeld meer

dan 40 procent brunetten ; in den achterhoek

van Gelderland nog geen 20 procent. De
Kelten vindt men dus nog daar waar Caesar

ze vond, zij het ook in hooger mate met

Germanen gemengd dan dit reeds voor 1900

jaar het geval was.

Het innerlijke van den mensch staat niet

geheel buiten die verschijnselen ; het gevoel

voor mystiek en voor kunst in haar verschil-

lende uitingen is in sterker mate eigen aan het

Keltische ras : een der oorzaken waarom dit

ras het katholicisme bleef aanhangen, terwijl

het Germaansche een vruchtbaarder bodem

Engelsen meisje.
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voor de hervorming was. Het feit dat in het

algemeen de Keltische volken de reformatie

niet aangenomen hebben, wordt ook — op

een enkele uitzondering na — in ons land

bevestigd. Met het stijgen van het brunetten-

gehalte neemt het katholieke bestanddeel der

bevolking toe. Waar nu het Keltische be-

standdeel onzer bevolking overwegend katho-

liek bleek te zijn, het Germaansche overwegend

hervormd, heeft men in dit godsdienstverschil

een zeer gewichtigen faktor te zien die een

kruising van beide rassen tegengaat en waar-

door in een streek waar het Keltische ras

meer geconcentreerd is, vanzelf de eigenschap-

pen hiervan zuiverder gehouden worden.

Er is, ook in ons land, veel veranderd in

de menschelijke samenleving. De toeneming

van het verkeer, de beweging onzer land-

bevolking naar de groote steden en van den

vreemdeling naar de stille dorpen van de heide

en de heuvelvelden, dat alles heeft niet nagelaten

haar invloed op de landbevolking te doen ge-

voelen. Zij heeft in doen en denken, in kleeding

en spraak van de andere overgenomen en de

van oudsher overgeleverde gebruiken maken

allengs plaats voor algemeen Nederlandsche

zeden, terwijl de school en de omgang met
Hollanders uit andere streken het taalkarakter

wijzigen. Zoo verdwijnt wat door onze voor-

ouders vele eeuwen bewaard, wat sinds

tallooze generaties van geslacht op geslacht

overgeleverd is, overleveringen zóó oud, dat

haar bestaan soms al dagteekent uit tijden

lang voor onze voorvaderen tot de Christelijke

kerk overgingen. Dit alles overwegende, heeft

eene Vereeniging tot onderzoek van taal en

volksleven in het oosten van Nederland zich

tot taak gesteld alles te verzamelen wat nog
over is, de verhalen ,,uut den ollen tid"

;

sprookjes die soms wat vertellen van vroeger

bijgeloof; verhalen van witte wiven of reuzen

en reuzinnen ; van spoken, als de ruiter zonder

kop of de hond met de vurige oogen ; van

aardmannetjes of dwergen ; van geesten in de

lucht; van monsters in het water, of in het

bosch ; van heksen en ,,holtmeujes
:

', of van

de verschillende vormen waaronder de duivel

zich vertoont. En verder mededeelingen omtrent

spreuken gesproken om gewas en vee te doen

gedijen ; of om menschen en vee te genezen

van ziekten of ze te behoeden tegen schade-

lijke invloeden; en ook rijmpjes die voorspellen

Visscherlui van Devonshire.
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het weer en het gewas. Ook omtrent de

gebruiken bij geboorte, doop, huwelijk of

begrafenis; de symbolische handelingen,

feesten, maaltijden zooals in sommige

tijden des jaars gehouden worden; liedjes

bij den oogst, bij het hooien, 't maaien,

't dorschen en zaaien gezongen, maar

ook bij het heien, het karnen, het spinnen

en 't weven en aan de waschtobbe. En
veel meer nog. Want ook de inrichting

van het huis, de benaming der deelen

van het huis en van het erf verschillen

in de eene plaats sterk van de andere;

zoo ook de inrichting van het dorp, de

ligging der huizen, de feesten door de

dorpsbewoners gezamenlijk gevierd, en de

daarbij behoorende danswijzen, en de

liedjes bij het volksfeest gezongen.

Wanneer men nu naleest wat omtrent

een en ander in enkele jaren verzameld

is, dan verbaast men zich over een rijkdom

van ons land aan dingen uit den ouden

tijd, die in gebruik bleven in den onzen.

Daar zijn bij voorbeeld de kinderrijmen,

waarvan er in ons land ten minste een

paar duizend bestaan, ongerekend de

tallooze varianten. Het merkwaardige van

dien grooten rijmvoorraad is, dat het

meerendeel ervan niet maar in een kleinen

kring of in bepaalde streken van ons land

bekend is, maar dat, in tegendeel, bijna

al onze rijmen zeer verbreid zijn en met

allerlei variaties ook vóórkomen in de

aangrenzende deelen van Duitschland en Vlaan-

deren niet alleen, maar in alle Germaansche

landen, en dikwijls ook in Romaansche en

Slavische. En dit opmerkelijk feit doet duidelijk

zien, dat er achter die schijnbaar onbedui-

dende zaken iets meer moet schuilen dan men
oppervlakkig zou meenen. Daar is b.v. het:

,,Klop, klop.

Wie is daar?

Anneke Tanneke toovenaar.

Wat moet je ?

Een kooltje vuur." enz.,

dat dramatisch voorstelt, hoe de Norne de

zielen uit het gezelschap der doodsgodin weg-

haalt, tot nieuwe geboorte in een menschelijk

lichaam. Dit kinderspel is door alle Germaan-

sche landen verbreid en Anneke Tanneke is

een der bij ons vóórkomende vormen daarvan.

Een heereboer van Derby shire.

De rijmen die te pas komen bij het spel

van het kind zijn uitermate talrijk. Reidansen

als 't „Patertje" en „Kruip door, sluip door"

zijn overoud en behoorden oorspronkelijk niet

in de kinderwereld thuis
;
sommige ervan worden

trouwens nog hier en daar door volwassenen

gedanst. Eenige van deze dansen zijn over-

blijfsels van onze voorjaarsfeesten, van voor-

christelijke, heidensche gebruiken bij het in-

halen van de lente ; vele spelen — ook bij

ons — zijn de wegstervende overblijfselen van

vroegere religieuze plechtigheden.

Zooeven noemden we de liedjes bij het

spinnen gezongen, de spinsterliedjes; zij herinne-

ren aan een volksgebruik dat in den kouden

winter van 1900 in Drente herleefd is, toen

sneeuw en vorst het landbouwwerk tegenhielden

en er dus vrije tijd was voor iets anders. De
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„spinstertid" neemt omstreeks half Januari een

aanvang en duurt soms tot het einde van Februari.

De volwassen meisjes uit een gezin, of waar

deze ontbreken de dienstbode, worden uitge-

noodigd bij een boerin te komen spinnen

;

acht, tien of twaalf huizen worden bezocht

door haar die de boodschap brengt „veural

kommen, heur, niet oetbliven, want oez' vrouw

is er op gesteld 1" Het meisje dat als „spinster-

sneuger" de ronde doet, wordt door de jongens

spoedig opgemerkt en voor de avond aan-

gebroken is weten al de jongelieden in 't dorp

dat er spinsters genoodigd zijn. Om-
streeks halfzeven komen de meisjes

;

de getrouwde en meer bejaarde man-

nen verlaten dien avond het huis van

de samenkomst en gaan bij de buren

praten. Dat ,,oet proaten gaon" is

ook een oud volksgebruik, dat nog
maar heelemaal niet verdwenen is.

De meisjes zitten in een kring en

nemen haar naai- of breiwerk ter

hand, terwijl de boerin koffie zet, en

„stoet en tweibakken" gereed maakt.

Dan klink een liedje

:

Daar reed een jong heertien al over

het woud
En wat vond hij op zijn wegen?

't Was een meisien van achttien

jaren oud

;

en zoo voort. Langzamerhand komen
de dorpsjongens binnen, zoodat te 8

uur de keuken eivol is. Dan wordt

er ook gezongen van de ruitertjes

:

Toen ik op Neerlands bergen stond

Keek ik het zeegat in.

Daar zag ik scheepien zeilen,

Daar zaten drie ruitertjes in,

Een van de jongste was naar mijn zin.

De snordertijd, omstreeks halfnegen,

wordt aangekondigd door het gezang

van de jongens

:

De wichter (meisjes) die moet snorren

Van sjoerom, sjoerom tralala

!

Ze moet de jongs wat porren,

Snor, snor, snor 1

Waarop dan de meisjes invallen met

:

Daor zitt ze in de hoek van d'herd

Ze zint gien pip tebak mer wérd

Snor, snor, snor 1

Wat zint die jongs toch dor!

Dan begint het vrijen, hetzij in een aan-

grenzend vertrek, den karnhoek — de götte,

waar alle wasch- en plaswerk gedaan wordt —
of soms op de deel. Zoo gaat 't vijf avonden

in de week, beurtelings bij de boeren ; na drie

of vier weken heeft ieder der landbouwers

zijn beurt gehad en dan zou de „spinstertid"

geëindigd zijn, indien niet nog voor en na

dagspinsters verschenen, dat zijn de meisjes

die als familieleden of als vriendinnen van

andere dorpen of gehuchten komen, om
eenof meer dagen bij dezen of genen boer
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te logeeren. Men noemt die daarom ook wel

„vrómde spiensters". Het gebeurt ook wel

dat de meisjes nog te tien uur des avonds

naar hare woonplaatsen terugkeeren, in welk

geval zij door hare vrijers afgehaald worden.

De meisjes uit de gezinnen waar men zoodanige

bezoeken ontving, brengen op gelijke wijze

hare tegenbezoeken en zoo duurt de spinstertid

soms wel tot het einde van Februari.

Bij het vaak eentonige leven op het platte-

land, waar weinig anders eenige afwisseling

geeft, kunnen volksgewoonten als deze lang

in stand blijven. Hoe oud de gewoonte van

uit spinnen gaan wel is, valt niet te bepalen;

de naam stamt uit den tijd toen het spinnen

van vlas en wol tot garen in gebruik was,

toen ieder meisje met haar spinnenwiel naar

het huis toog waar gezamenlijk gesponnen werd;

omstreeks 1868 was dit te Drouwen, ten zuid-

oosten van Assen, op den Hondsrug, nog 't

geval. In het uit spinnen gaan is — ook

hierin alweer! — later de klad gekomen.

Kasteleins die de dorpsjeugd eenig genoegen

en zichzelf eenig voordeel gunnen, vragen de

meisjes om op een bepaalden avond te komen

spinnen; de jongens blijven dan evenmin weg

en de pret die naar ouder gewoonte te tien

uur behoorde te eindigen, duurt tot laat in

den nacht voort, en er wordt niet alleen koffie

gedronken, zooals bij de boerin. Waar van uit

spinnen, breien of naaien gaan volstrekt geen

sprake is, bleef, hier en daar, de uitdrukking

behouden en van de boeren-dienstmeiden

die in den minder drukken wintertijd enkele

dagen verlof krijgen, heet het dat zij ,,uut

spinnen gaon"
;

zij zeiven heeten dan spinsters.

De oude gewoonten van Nederland leven

nog in onze stille dorpen, ver af, buiten het

drukke gedoe van opgehoopte menschen-massa's.

Zoo'n dorp als Elspeet bij voorbeeld, afgelegen

van het verkeer als geen ander misschien, 't Is

maar een groepje huizen met een kerkje en

een molen — zoo vertelt ons een Elspeete-

naar — diep in de Veluwe, verloren in de

hei. In zijn isolement en zijn armoe is het

gebleven zooals het was veel jaren geleden.

En de menschen zijn er als een generatie van

vroegere eeuwen. Zij zijn blijven leven in hun

wereld, en die wereld is maar heel klein. Voor

hen ligt zij tusschen Apeldoorn, Harderwijk

en Elburg. Van een andere wereld weet Elspeet

niet, 't hoort er het gewoel niet van, 't ligt

ver buiten het gedrang, verlaten en alleen in

de groote stille hei. Zoo heeft het veel oude

gebruiken en gewoonten behouden, en zingen

de kinderen nog de liedjes van vroegere ge-

slachten. Maar veel is er al verdwenen, met

de oude kasten en de oude borden. Wie in

de huizen komt en „op den heerd" zit, de

voeten op de plaat, zal de moeder bij de wieg

het oude wiegeliedje hooren zingen en den

boer hooren zeggen wat zijn grootvader ook

al zei. Amusant is dat misschien niet, maar

wel leerzaam. Ieder heeft zijn bijnaam of

scheldnaam en velen zijn beter onder dien

dan onder den eigenlijken burgerlijkestands-

naam bekend. Het aantal familie-namen is

beperkt en er komen geen nieuwe bij op dit

eilandje in de hei ; de huisgezinnen zijn groot

en om de dragers van denzelfden naam uit

elkander te houden, worden de bijnamen te

hulp geroepen : „Hoe die krek hiet da wee

'k nie, maor wieluu zeggen licht Pottemie".

Wij hebben door Tacitus hooren vertellen

van de volken die omstreeks het begin onzer

jaartelling het noordwesten van Europa en

Een j olieman van Lowestoft.
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ook ons land bewoonden. De stam om-

trent wier vroegere woonplaats het meeste

zekerheid bestaat, zijn de Friezen, die

zich, wat ons land betreft, van het noor-

den van Groningen, over Friesland en

Noord-Holland en verder langs de zee-

kust tot zuidelijk van de Schelde uit-

strekte. Waarschijnlijk waren ook de

streken om het meer Almeri, waar thans

de Zuiderzee te vinden is, door menschen

van Friesche afkomst bewoond. Daaren-

tegen hadden de landschappen van

Drente tot de Waal benevens het midden

des lands (Zuid-Holland en Utrecht) een

oorspronkelijk Frankische bevolking, die

nogal van plaats gewisseld heeft. Een

groote massa Franken is, toen Overijsel

en de latere graafschap Zutfen onder

Saksische overheersching kwamen, van de

IJselstreken zuidwaarts getogen en heeft

zich door de vroegere Keltische streken

van Maas en Waal, Brabant en Limburg

naar het noorden van Frankrijk begeven.

In dit deel des lands heeft de over-

heersching der Saksen de oorspronkelijke

eigenaardigheden in volkstypen en volks-

gewoonten moeilijk herkenbaar gemaakt.

Zulks komt ook uit, nu wij aan de hand

van een geleerden landgenoot, die van

den woningbouw in Nederland een

bijzondere studie gemaakt heeft, het

verblijf van de menschen in deze lage

landen in oogenschouw nemen. Zoo-

doende kan ons niet het verwijt treffen dat de

hutten der Kaffers, de huizen der Japanners

en de paalwoningen der Papoea's meer onze

belangstelling gaande maken dan de gebouwen

van ons eigen volk.

De hoofd-eigenaardigheid- in het Friesche

land is, dat koorn en andere veldgewassen,

evenals het hooi, vooral in de zuivelstreek,

binnenshuis in één groote ruimte geborgen

worden. Reeds in de tijden der Romeinen was

dit zoo ; oude schrijvers waren getroffen door

de groote schuren waarin alles werd gedorscht

en bewaard. Men vindt er twee typen van

hoeven ; het huis met de lange schuur en het

stuiphuis. De lange schuur had verscheidene

vakken ; naar het aantal vakken werd vroeger

het huis afgemeten en er waren huizen van

negen tot twaalf vakken en thans zijn zij nog

Een oude Schotsche zeerot.

langer ; in Groningerland kent men honderd-

meter-schuren. Het woonhuis is er thans meestal

mede verbonden ; in Zeeland staat hier en daar

het woonhuis van de schuur gescheiden
;
op

de Zuid-Hollandsche eilanden is het met de

schuur verbonden, maar niet onder één dak

daarmede.

Behalve het lange huis kent men een anderen

vorm, die in het westen van Friesland en in

Noord-Holland zeer veel vóórkomt, het stuip-

huis. Dit bestaat uit een middenvak, waarin

de hooibergplaats is, omgeven door koestal,

paardenstal, dorschvloer, melkkamer en woon-

vertrekken, een vierkant vormende onder een

puntig dak. In het oosten des lands, in Twente

en zuid-Drente en hier en daar in Gelderland,

oostelijk van Groenlo, komt een zeer ouder-

wetsch huis voor, namelijk het huis dat uit éene
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ruimte bestaat, waarin zoowel het woonverblijf

der menschen is als de stalling van paarden

en vee, benevens onder de balken, waarboven

de korenbergplaats ligt, de dorschvloer. De
bergplaats voor het hooi is meestal in een

hooischuur. Sommige groote hoeven hebben

nog een afzonderlijke koornschuur, spiker ge-

naamd. Ook hier heeft men de indeeling in

vakken of, zooals men daar nu zegt, in gebinten.

Vroeger sprak men van een huis van zes

vakken, maar ook wel van zes gebunden.

Verder vindt men van het noorden van Drente

tot in het zuiden van het land een huistype

dat het lang-huis geheeten kan worden, waarvan

woonruimte en deel, die het later gescheiden

heeft, vroeger één waren. Dan het zoogenaamd

los huis, zooals het oorspronkelijk was, thans

bijna overal met een scheidsmuur tusschen

deel en woonvertrek, zooals in Salland, de

graafschap Zutfen, in het oosten van Utrecht

en de Veluvve gevonden wordt. Vervolgens

het T-huis, welks voorhuis, waarin het woonhuis

ligt, breeder dan het achterhuis en hiermede

niet zoo eng verbonden is ; het ligt vooral langs

den IJsel, in de Betuwe, verder in het zuiden van

Utrecht, Zuid-Holland en in Brabant, vooral in

het noorden en westen. Dit en het vorige huis-

type komen in de Betuwe, Zuid-Holland, Utrecht

en midden- en zuid-Veluwe veel voor met een

zoogenaamd zomerhuis of bakhuis er naast

gebouwd. Hierin wordt des zomers gewoond
en gekookt, ten einde de bij den haard gelegen

bedsteden koel te houden. In het zuiden van

Nederland, in Limburg, komt een niet-Ger-

maansch type veelvuldig voor. Hier liggen

woonvertrekken, bergschuren, koe- en paarden-

stallen en dorschschuur in een vierkant om
een open ruimte, de mestvaalt, omgeven door

een gang, de luif genaamd. Het geheel is

binnen een muur besloten, die één ingang

heeft, onmiddellijk naar de luif en mestvaalt

voerend. Deze inrichting der hoeve is ontleend

aan de oude villa der Romeinen, welker invloed

ook buiten onze grenzen, langs den Rijn en

de Main, in de Wetterau bij den Romeinschen

grenswal en in Frankrijk te zien is in tal van

hoeven en buitengoederen, die in hoofdzaken

met de hier beschrevene overeenkomen.

Nu is het interessant om op te merken hoe

zekere eigenaardigheden van de kleederdracht

der bewoners samengaan met de eigenaardig-

heden van dien huisbouw. Zoo is bijvoorbeeld

overal waar de Friesche huisbouw zich ver-

toont een oorijzer te vinden. In Hindeloopen

en op Marken zal men geen oorijzers aantreffen

;

daarentegen bijzonderheden in vorm en kleur

der vrouwendracht die welligt afkomstig zijn

van de vaart op Skandinavië, vanwaar de

schippers kleederen voor hunne vrouwen

kunnen medegebracht hebben. De muts met
opstaande ooren of punten, die in Utrecht en

Zuid- Holland gevonden wordt, werd waar-

schijnlijk vroeger, evenals de muts in Volendam
en noord-Veluwe, waarvan zij weinig verschilt,

over een smal oorijzer gedragen, dat thans

niet meer in zwang is. De kornet of knipmuts,

die in het midden des lands en in een deel

van Brabant en bij Cadzand, in het westen

Man uit Mourne (noord-Ierlaml).
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van Zeeuwsch-Vlaanderen, vóórkomt, heeft in

Twente geheel verdrongen de oude dracht,

die men nog bij Nordhorn, over de ooste-

lijke grens, vinden kan. In oostelijk Brabant

komt de rijkversierde breede muts voor, terwijl

west-Brabant een muts heeft die in vorm aan

de Vlaamsche doet denken. Zuid-Limburg

heeft de oude dracht geheel verloren.

Ter bepaling aan de eigenaardigheden en

de uitbreiding van grondgebied der verschil-

lende ons land bewonende stammen, is een

nauwkeurig onderzoek naar den huisbouvv van

belang; want in bijna geen ding is de boer

zoo behoudend als in de manier waarop hij

zijn huis bouwt ; die gewoonte gaat zelfs mede
over zee, want in de boerenhuizen door Hol-

landsche emigranten in Amerika, o. a. in de

stad Holland, in den staat Michigan, aan het

gelijknamige meer gebouwd, is het Friesche

type duidelijk te herkennen. Lettende op de

uitbreiding van het Friesche, Frankische en

Saksische huistype en op de bijzonderheden

van dracht en dialekt, moet men
tot de overtuiging komen, dat de
Friesche en de Frankische de beide

hoofdstammen in ons land geweest

zijn, en dat het Saksische in het

oosten van ons land niet ver door-

gedrongen is.

Ja, om het Hollandsche van

Holland te leeren kennen moet
men een beetje van den grooten

weg afdwalen, waar het efien

kosmopolitisch gedoe, het oninte-

ressante overal-eendere nog- niet

doorgedrongen is. De stoomtram

brengt in het dorp de levendig-

heid en ontneemt eraan het per-

soonlijke leven. Hoe lang 't nu

nog duren zal, dat de eigenaardige

gewoonte van het kermishouden

in zwang blijft, die men kan zien

in Bergen, bijvoorbeeld, achter

het duin aan de Noordzee-kust?

De schrijfster die „het vluchtende

verleden" van deze bekoorlijke

plaats even tegenhield en uit-

hoorde, heeft onlangs heel wat

daarvan oververteld. De kermis

Iersche boerin.
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duurt drie dagen in Bergen en tegen dien tijd

zoekt de jonge man een meisje tot gezelschap
;

uitsluitend met haar danst hij. En veertien dagen

na afloop van de kermis heeft hij het recht een

avond de „koffie op te halen" bij hare ouders.

Zonder kloppen komt hij binnen, zeggende

„goeien avond saamen". Niemand staat op

behalve — in het gunstigste geval — het

meisje, dat hem een stoel aanbiedt, indien het

bezoek haar aangenaam is. Zoo niet dan blijft

ook zij zitten, vraagt den bezoeker: „komt ge

voor mij?" en beduidt hem dat hij wel kan

heengaan. Maar komt de jongen tot zitten,

dan wordt er koffie en brood rondgediend en

wat gepraat. Om halfnegen gaan vader en

moeder en verdere familie-leden naar bed.

De jongen en het meisje nemen ieder een

stoel, gaan in den koestal of de dorsch zitten

en zetten daar het onderhoud voort tot laat in

den nacht; het licht wordt uitgeblazen of achter

het weivat gezet. Is de avond naar genoegen

verloopen, dan vraagt de jongen het meisje

met hem Pinkster te rijden. Neemt zij dat

aan, dan heeft hij weer het recht veertien

dagen voor en veertien dagen na Pinksteren

koffie op te halen. Dat Pinksterrijden is een

oude gewoonte; geen boer zal sjees en paard

daarvoor weigeren. Vaak komt 't van dit uit-

gaan tot een vaste vrijage. Maar het zou tegen

alle regels der welvoegelijkheid zijn, indien een

jongen of een meisje lieten blijken dat zij met

elkander verkeeren. Wil hij haar opzoeken,

dan verwijdert hij zich stil van zijne makkers

en wonen zij ver van elkander dan bestijgt hij

een boerenpaard en draaft naar haar toe. Uit

dat draven op een paard al is het ook een

boerenpaard — naar de geliefde veraf, gluurt

nog iets ridderlijks.

Wanneer niet het Kanaal hem ook toen al

dwars in den weg gelegen had, dan zou vijftig

jaar geleden een schrijver zijn verhaal aldus

vervolgd hebben: „bestijgen ook wij een goed

dravend paard om ons thans naar Engeland

te spoeden". Maar nu Engeland nog altijd een

eiland is ... . wat zijn vóór en zijn tegen heeft

;

ondanks die ligging in zee is het land door

het kontinent eeuwen lang, wel de helft der

periode van het jaar 1 af tot aan onzen tijd,

op allerlei manieren lastig gevallen. Eerst is
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de oorspronkelijke Keltische bevolking door

de Romeinen tot aan den muur der Pieten,

de verschansing tusschen Engeland en Schot-

land, onderworpen en deels daaroverheen ge-

drongen
;
daarop volgden de inbezitneming van

het land en de verdeeling in staten door de

Duitsche Nedersaksen ; toen de invallen der

Denen en de verovering door de Noormannen,

die vooraf in het noorden van Frankrijk ge-

romaniseerd waren. De Kelten werden hoe langer

hoe meer weggedrongen naar de westelijkste

schiereilanden, naar Ier-

land, de Schotsche hoog-

landen en vele eilandjes

in de omgeving; en

voor een deel gingen

zij verloren in de massa

van de meer ontwikkelde

veroveraars. De groote

meerderheid der Engel-

schen spreekt een Ger-

maansche taal met tal-

rijke uit het Fransch

overgenomen woorden

en woordvormen, een

eevolg alweer van de

nauwe aanraking met

Frankrijk, uit den tijd

toen Engeland in het

bezit trachtte te blijven

van de overwalsche pro-

vinciën Toen in 1558

de laatste Engelsche

vesting op het vaste-

land, de stad Calais,

voor Engeland verloren

gegaan was, kreeg het

Britsche rijk, tengevolge

van de ontdekking van

Amerika, die betrekke-

lijk kort te voren heel

de oude wereld verbaasd

had, een gansch andere

positie. Het lag nu niet

langer aan den weste-

lijken zoom van die

oude wereld, maar in

het midden der be-

woonde aarde. Kusten

en havenplaatsen kre-

gen nu eerst hare be-

teekenis. Naast den landbouw, en aanver-

wante bedrijven, die tot dusver Engeland's

kracht waren geweest, begonnen zich nu te

ontwikkelen scheepvaart en handel ; de over-

zeesche politiek werd thans ook een studie en

het bezit van koloniën drong zich onder de

nieuwe toestanden op als een noodzakelijk

gevolg. En uit de behoeften — dikwijls kunst-

matig teweeggebrachte ! — van de bevolking

der koloniën en door de steeds drukkere

scheepvaart, begon de nijverheid zich te ont-

Brusselsche melkmeisies.
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plooien, die de artikelen te maken kreeg,

waarvoor koloniale produkten geruild werden,

en die voor de bewerking dezer produkten ten

behoeve van de Europeesche markt te zorgen

had. Er was dus overvloed van werk. Daarbij

kwam nog de ontdekking der Engelsche kolen-

mijnen en ijzergroeven, zoodat de bevolking

van het Britsche rijk snel opgroeide tot eene

natie van groote nijverheids- en handelsonder-

nemingen, het wereldverkeer leidend, en dus

in bijna ieder opzicht verschillend van het

Engelsche volk uit den tijd van koningin

Elisabeth, toen 't begon zich in deze nieuwe

richting te bewegen.

Hoewel de politieke aanraking — om dit

zachte woord voor soms gevoelige botsing nu

maar te behouden — tusschen Engeland en

het Europeesche vasteland al eeuwen geduurd

en op het eiland allerlei vreemde gewoonten

en buitenafsche opvattingen gebracht heeft;

en hoewel de omgang van Brittanje met de

staten en volken der wereld tegenwoordig wel

dermate veelzijdig is als zich slechts denken
laat, zoo is toch het moederland een eiland

gebleven, heeft het behouden het karakter

eens eilands en zijn zoowel in Engeland, als

in Schotland en Ierland meer dan in eenig

ander Europeesch land, in het maatschappelijk

leven zooveel oude en ouderwetsche archi-

antieke vormen behouden gebleven, dat men
in dit opzicht de eilandengroep gerust een old

curiosity-shop kan noemen.

Nergens elders ter wereld is het verschil

der standen zóó groot, en het is moeilijk een

denkbeeld te geven van de diepe klove, die

in Engeland den adel van de volksmassa

scheidt ; Disraëli sprak zelfs van twee naties

en noemde aldus een bekenden roman. Vele

veranderingen heeft de Engelsche adel in den

loop der eeuwen al ondergaan en het aantal

dergenen, die op onvermengd bloed kunnen

bogen — indien hier van bogen sprake mag

Belgische hondenkar.



HET MIDDEN. 299

zijn — is wel schaarsch geworden ; maar de

oorsprong van dien adel gaat toch zeker terug

op de Normandische baronnen en ridders, die

Willem de Veroveraar naar Engeland volgden

en die de volksmassa tot den staat van de

diepste vernedering gebracht hebben. De
geschiedenis van Europa kent geen tweede

voorbeeld van een zoo volledige onderwerping

van het eene ras aan het andere.

Men zou lang kunnen zoeken om nog een

land te vinden, waar bestuursinrichtingen,

rechterlijke macht en staatkundig leven, ook

in overdrachtelijken zin, in zulk een potsierlijk

ouderwetsche kleedij rondloopen. In zaken die

den vorm betreffen, is de Engelschman zoo

konservatief mogelijk, en in dezen karaktertrek,

die nog een stukje van de overal elders te loor

geraakte middeleeuwen te zien geeft, ligt een

der oorzaken die een voorspoedige ontwikkeling

van het Engelsche volk in den weg staan. Een
andere eigenschap is zijn grenzenlooze brutaliteit,

herkomstig van de ruwe vechtersbaas-manieren

der voorvaderen uit vroegere eeuwen, toen

de bezitters enkele duizenden waren, de armen

vele millioenen. Nergens is het bezit van

den grond en van anderen rijkdom beperkt

tot een zoo klein aantal menschen, als in het

Britsche rijk 't geval is, nergens de positie

van pachters en arbeiders zoo gedrukt als

hier. En daar iedere belangrijke verbetering

in dezen misstand diep ingrijpen zou in de

manier van leven der bevoorrechten, zijn deze

konservatief uit zelfzucht.

Het aaneengroeien van uitgestrekte land-

goederen en de ophooping van reusachtige

kapitalen in handen van de kerk en van den

adelstand, in lateren tijd ook van eenige

groote industrieelen, en de geringe voeling

die tusschen déze kringen en het eigenlijke

volk bestaat, heeft de kloof tusschen rijk en

arm voortdurend grooter gemaakt en ten

laatste is bij de leading men de bevoegdheid

weggevloeid om de ware behoeften van deze

zoo sterk uiteenloopende deelen des rijks te

begrijpen en te bevredigen.

Al is Wales reeds zeshonderd jaar geleden

in Engeland opgegaan; al werd Schotland

sedert 1706, na een voorafgaande persoonlijke

unie van honderdjarigen duur, inniger met
Engeland vereenigd dan vroeger ; al heeft

Ierland in 1801 zijn opneming in het verbond

1

l

I
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1

Vrouwtje uit de Belgische Ardennen.

van den Engelschen staat beleefd, zoo ver-

toont zich toch het Vereenigde Koninkrijk

van Groot Brittanje en Ierland in zijn geheel,

beoordeeld naar den graad van ontwikkeling

en den omvang der vermogens, als naar de

verspreiding van ontginningen en industrieën,

de dichtheid en de geloofsbelijdenis der bevol-

king, als een zóó heterogeen gevormden staat,

dat het land der grootste kontrasten voor

dit ongelijksoortig samenstel een goede naam

zou zijn.

Er zijn ongelukkige menschen die alles

wat een ander heeft, beter vinden dan wat

zijzelven bezitten ; maar ook zijn er die het

hunne altijd 't beste achten. Tot hen behooren

de Engelschen ; zichzelf en wat hunzelf behoort

hoog te schatten en te bewonderen, dat is

de sterke kant van den Engelschman ; in de

tweede plaats geldt deze sympathie zijne

familie-leden, ruim genomen. Overigens inte-



Soo EUROPA.

Echtpaar uit de Belgische Ardennen.

resseert hij zich voor andere menschen en

hunne aangelegenheden slechts zóóveel als zijn

praktisch verstand hem zegt, dat zijn eigen-ik

daarbij direkt of indirekt belang heeft. Zoo

komt het dat de Engelschman zoo grotesk

en vlegelachtig schijnt, wanneer hij op „the

continent" aan 't reizen is en zoo hupsch en

voorkomend zich toont tehuis, in zijn eigen

kring. De gewoonte om alles met kilheid en

geringschatting te beschouwen wat niet een

stukje van dat myself of een wieltje in het

raderwerk van zijn eigen leven is, brengt hem
ertoe bij dat reizen den typischen Engelschman

uit te hangen, en wel met een plomp zelf-

bewustzijn — den neus in den wind — dat

wel eens hinderlijk wordt voor anderen. Om
rechtvaardig te zijn erkenne men evenwel,

dat hij in London in het leven buitenshuis

precies eender doet, even stijf en houterig is

als onder vreemden buitenslands, even koud

van uiterlijk en niet in staat de kleinste vrien-

delijkheid te voorschijn te halen. Alleen in zijn

home wordt hij anders en wie hem daar niet

gezien heeft, is tot oordeelen niet gerechtigd.

Wat misschien den sterksten indruk maakt

op den niet-Engelschen waarnemer van het

huiselijk leven ginds, dat is de verbazende

volkomenheid waarmede alles, van de dienst-

boden tot de voorsnijmessen, bestemd is tot

een bepaald doel, en de bewonderenswaardige

zachtheid waarmede alles, zonder eenige wrij-

ving, loopt. Engelsche komfort beteekent, dat

men ter bevrediging van de kleinste levens-

behoefte over een afzonderlijk menschelijk of

mechanisch hulpmiddel te beschikken heeft,

en dat deze ingewikkelde toestel zijn werk

zoo methodisch en geruischloos verricht als

een goedgesmeerde machine. Het huis van

den vermogenden Engelschman is volgepropt

met allerlei nuttige dingen en met dienst-

personeel. De verdeeling van arbeid is er

eene van de hoogste orde en wordt toegepast

zoowel op de voorwerpen als op de menschen

Wie niet met zijn eigen oogen gezien heeft

hoe spitsvondig dit alles ingericht is, kan

moeilijk begrijpen waartoe het leger van

dienaren noodig is, wat deze den geheelen

dag uitvoeren, te minder daar de heer des

huizes en de volwassen zoons van den ochtend

tot den avond in business zijn en 's middags
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niet thuiskomen, en de vrouw des huizes bene-

vens de dochters iederen dag drie of vier uren uit

zijn. Voor den niet-ingewijde is het inderdaad

heel lastig te weten wat hij aan de parlour-

maid, wat aan de housemaid moet vragen,

wat hij den buttons, wat den koetsier mag
opdragen. Om van de overige dienstboden te

zwijgen. Een patriarchale inrichting moet men
hier niet zoeken en leden des gezins zijn

Van tienen tot vijf, zes uur zijn de heeren

afwezig, in de city, en het middagmaal is

derhalve een welkome rustpoos in den dage-

lijkschen arbeid
;
geen wonder dat de leden

des gezins anderhalf of twee uur besteden aan

de bezigheid, die zij ,,to worship their dinner",

de aanbidding van het middagmaal, noemen.

Home en dinner zijn zoodoende synoniem

geworden en het is daarom niet uit te maken,

Jonge Parijsche vrouw.

de dienstboden in deze kringen allerminst;

de verhouding tusschen de meesters en het

personeel is die, welke er tusschen de

deelen — voorname en ondergeschikte —
eener machine bestaat. Verder is deze ver-

gelijking niet juist meer; want die onder-

geschikten worden telkens verwisseld en wie

een geregeld bezoeker van een of andere

welgestelde familie is, zal in haar huis telkens

vreemde gezichten zien.

waarvan de echte Engelschman wel 't meest

houdt. De omgang tusschen echtgenooten en

tusschen ouders en kinderen is niet bijster

hartelijk. Een lief woordje, een vertrouwelijken

blik of iets innigs in gebaren krijgt men er

niet te zien of te hooren. De manier van

spreken is vormelijk en koel en er ligt iets

terughoudends in het praten en doen van

ouders en kinderen ; er spreekt meer achting

uit dan vertrouwelijkheid. Zelfs binnen de
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Parijsch rijwiel-kostuum, 1896.

vier wanden zijner kamer houdt de Engelsch-

man zijn gevoel in toom en tracht hij alles

wat naar sentimentaliteit zweemt zorgvuldig

te verbergen achter zijn konventioneele, effen

buitenkant. Zoo iets te laten zien is indelicate.

Het leven in zulk een respectabel Engelsch

huis glijdt dus voort als het leven in een

hotel van den eersten rang. De bewoner is

zeer verwonderd te hooren dat een vreemde

zijn huiselijk leven eenvormig, om niet te

zeggen leeg, kil en kleurloos vindt. En nog

minder begrijpt hij de vrees van den vaste-

lander, dat deze vereering van de etikette en

van de streng volgehouden zelfbeheersching

wel eens even verderfelijk als veredelend zou

kunnen zijn. Inderdaad mag men ook niet

uit 't oog verliezen, dat wat goed is voor den

een, den ander soms niet past. De Brit is nu

eenmaal geen fijn besnaard gevoelsmensch

;

hij is een praktische, krachtige werkman, een

stoere arbeider, die heel wat produceert. Zijn

gemoedsleven is zeer weinig gekompliceerd,

en hij heeft daarom veel minder te lijden dan
een ander weekelijker, indolenter en esthetisch

aangelegd volk.

Zij die te weinig innigheid in een Engelsch

home meenen te vinden, zullen moeten toe-

geven, dat de zelfstandigheid, die men er

aantreft wel iets vergoedt. Een huis kan door

overmaat van zartlichkeit wel eens benauwend
worden en een sentimenteele bezorgdheid van

ouders kan aan kinderen veel kwaad doen.

In dit opzicht zondigen de Engelschen stellig

niet. Zoodra de jongeheeren de kinderschoenen

ontwassen zijn, gaan ze het huis uit naar een

pensionaat. Van hun achtste tot hun zestiende

of zeventiende jaar brengen de knapen hun
leven door in deze opvoedings-gestichten, want
dat zijn zij meer dan scholen. Heel het, laten

we nu maar eens zeggen beschaafde, manne-
lijke Engeland is gekweekt in deze inrichtingen,

niet in het ouderlijk huis ; dat huis is voor de

jongens een pied-a-terre, waar ze de vacanties

gaan doorbrengen. Op school maakt men van

hen in de eerste plaats gentlemen ; het leeren

komt in de tweede, en van henzelven, van

hun eigen „dorst naar kennis" hangt het af

of ze er iets noemenswaard leeren. Eigenlijk

komt de sport in de tweede plaats en het

leeren pas in de derde. Wie niet kan meedoen
aan sport is hier misplaatst en het gebeurt

vaker dat jongelui worden weggezonden omdat
hun gestel niet tegen de verplichte sport-

oefeningen bestand is, dan omdat hunne

hersens de lessen niet kunnen volgen.

Ook de meisjes worden buitenshuis opgevoed

en zoo komt het, dat men bij menschen van

eenigen stand nooit kinderen ziet; want vóór

deze den leeftijd bereikt hebben waarop zij

naar het pensionaat gaan, worden ze zorg-

vuldig in de kinderkamer gehouden.

Een vreemdeling behoeft niet lang in Engel-

sche kringen te verkeeren om te ontdekken,

dat conversatie voor deze menschen een

nuttelooze arbeid is en niet een opfrisschende

bezigheid. Studiously to ignore one's fellows,

in deze kunst hebben de Engelschen het ver

gebracht en zij beschouwen haar als een ver-

dienstelijk bezit. „Si on leur interroge directe-

ment — zegt Taine, en hij spreekt van des
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hommes très-instruits, très-considérés — ils

résument leur expérience en un phrase ; cette

dette payée, ils redeviennent muets". Hunne
opvatting van het „gezellig" verkeer schijnt

deze te zijn, dat men den menschen trainen

moet te leeren samenkomen in salons en

ontvangkamers, samenzitten in muziek- en

rookkamers, vis-a-vis aan dezelfde tafel, zich

bedienen van dezelfde schotels, zich in-

schenken uit dezelfde karaffen, zonder door

een enkelen blik, door een enkel gebaar te

doen blijken, dat men het kleinste ietsje om

en klimaat de eigenaardigheden van al de

grenslanden, van de Pruisische Rijnprovinciën

en Luxemburg, van Nederland en de Noord-

zee, van noord-Frankrijk. Zooals elders brengt

dit verschil van bodem een verscheidenheid

in voortbrengselen, in bezigheid der bewoners,

in bevolkingsdichtheid mede. De Ardennen,

een hoogvlakte met enkele ronde toppen en

diep ingesneden dalen, verheffen zich het

hoogst in de Baraque Michel, 674 meter.

De plateaux bestaan uit leisteen en grijze

zandsteen, afgewisseld met strooken kalk-

Parijsche vrouw met goed geproportioneerd hoofd.

hen geeft of in 't minst zich voor hen inte-

resseert. Wil men dat alles korten tijd voor

lief nemen, of beter, als een onderwerp van

studie beschouwen, dan is het niet kwaad
verblijven ginds, over het Kanaal, in het land

van de mooie, blonde kinderen en de groen

begroeide cottages.

België heeft eene uit Fransch-Waalsche,

Vlaamsche en Duitsche elementen saamgestelde

bevolking ; en het land zelf doet aan deze

- verscheidenheid mede: het bezit in bodem

steen, waarin de druipsteengrotten van Han
en Rochefort liggen. De Hautes Fagnes, hooge

venen, zijn rijk aan hei en bosch en hier en

daar moerassig. Vruchtbaarder is het lage

land ; in Vlaanderen en in noord-Henegouwen

liggen de alluviale gronden ; de kleigronden

zijn eene voortzetting van de Hollandsche en

Zeeuwsche. Naar het oosten gaan deze alluviale

gronden over in diluviale zandgronden : de

Kempen, eene voortzetting van de Hollandsche

Kempen in Noord-Brabant. Vruchtbaar is ook

het Hersbaysche land, bij Luik, met zijn diluviale
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klei (löss), eene voortzetting van dezelfde for-

matie als in zuid-Limburg; deze diluviale klei

rust meest op lagen van kalk- en zandsteen en

hier vindt men tal van steengroeven.

België is zeer dicht bevolkt, tengevolge van

de sterk ontwikkelde industrie, die gedeeltelijk

reeds eeuwen aan 't groeien en bloeien is.

Vooreerst is er de textiel-industrie ; het schijnt

dat de vochtige lucht zeer bevorderlijk is aan

de hennep- en vlasteelt; spinnerij en weverij

en het kant-maken hebben van oudsher bij-

gedragen tot den roem van de Belgische

nijverheid. De vroegere gulden tijden van

Brussel, Gent, Brugge en andere steden vielen

samen met en waren het gevolg van de krachtig

toenemende industrieën, die als grondstof het

garen verwerkten. Verder geven vele handen

arbeid de bewerking van metalen, de bereiding-

van suiker, de bierbrouwerijen. Uit den bodem
worden steenkool, ijzer, zink en lood gewonnen

;

in kolenproduktie volgt het kleine België na

Groot-Brittanje, Duitschland, Frankrijk en

Oostenrijk; als ijzer produceerend land over-

treft het Oostenrijk. De grootste dichtheid der

bevolking vindt men in de nijverheidscentra.

Het aantal analfabeten onder de rekruten

bedraagt 16 procent, maar dit aantal is, de

mannen en vrouwen der bevolking bij elkander

gerekend, nog veel grooter en wel het grootst

in bedoelde industriestreken. Het zuiden des

lands met 43 procent der bewoners is Fransch-

Waalsch, het noorden met 46 procent Vlaamsch;

8 procent spreken Vlaamsch en Fransch, een

kleine groep ten oosten van Luik en aan de

Luxemburgsche grens spreekt Duitsch. De
taalgrens loopt van Maastricht naar Kortrijk

in een bijna rechte lijn van oost naar west

en snijdt de stad Brussel, waar dan ook een

Vlaamsch en Fransch gedeelte te onderscheiden

valt. De provincies Luxemburg, Luik, Namen
en Henegouwen zijn de bijna zuiver Fransch-

Waalsche, Limburg, Antwerpen, Oost- en West-

Vlaanderen de schier uitsluitend Vlaamsche

Brabant is gemengd. Luxemburg heeft de

geringste bevolkingsdichtheid, 48 bewoners

per vierkanten kilometer : het ruwe en slecht

bedeelde plateau van het zuidoosten ; in Lim-

burg (92) laat de zandvlakte van de Kempen
geen dichte bevolking toe ; in Henegouwen

(283) en Luik (266) hebben de schatten van

den bodem dichte scharen bewoners getrok-

ken; in de andere provinciën liggen de talrijke

oude, industrieele plaatsen, die bijna alle een

sterke toeneming der bevolking kunnen aan-

wijzen door toevoer van buiten en zoodoende
het aantal bewoners der betrekkelijk kleine

provinciën zeer groot doen schijnen. Dooreen-

genomen wonen in geheel België 23 1 men-
schen per vierkanten kilometer ; voor Nederland

bedraagt dit getal 164.

Parijsche tooneelspeelster.
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Parijsch wandelkostuum van 1898.

Het dichtst bevolkte laad van Europa is

het koningrijk Saksen, met 280 menschen per

vierkanten kilometer.

Dat de bewoners van België wel zeer plaat-

selijk zoo nauw opeen moeten huizen, zal

iedereen opgevallen zijn, die in het land van onze

zuidelijke buren gereisd heeft. Wat kan men
niet uren door het Soniën-woud langs Boitsfort

en Groenendael, bijna tot aan Ter Hulpen

dwalen zonder een levend wezen te ontmoeten

;

hoe stil is de groote weg die in zuid-oostelijke

richting van Westerloo naar de abdij van

Averbode loopt ; hoe weinig bevolkt de streek

waardoor de postkar rijdt van Bertrix naar

Herbeumont. En wie heeft aan het dicht

bevolkte België gedacht wanneer

hij op de hei bij Brasschaet, in

de Kempen, doolde, het eene

uur voor, het andere na ; of van

Chimay uit over Salles naar de

Fransche grens trok, dan wel, in

de andere richting, het bosch van

Virelles opzocht? Dan maakt

België veeleer den indruk van

een leeg land, even onbewoond
als de aarde een poos na den

zondvloed, met vlakten en heu-

velen, die verlangend uitzien naar

eenige menschen en dieren uit

de ark. Wat zulke streken vooral

aantrekkelijk maakt, is hare ligging-

buiten 's heeren wegen ; dan is

er kans eens een en ander te

vinden dat aan den goeden ouden

tijd herinnert — trouwens voor

de folklore is heel België een

heerlijk land. Enkelen maken

daarvan veel werk en beschrijven

wat zij zien, dingen die nu heel

gewoon, maar misschien over

tien jaar verdwenen zijn. Zoo

bijvoorbeeld Rutten-Mei, het Mei-

feest in het oude dorp Rutten in

Belgisch Limburg, vier kilometers

ten zuiden van Tongeren, als

eerste kermis van het schoone

jaargetijde gevierd; daaraan is

verbonden de legende van Ever-

maar, den Frieschen edelman die

onder de regeering van Pepijn van

Herstal bij een bron in het Ruttis-

woud door den strooper Hacco vermoord werd.

Zijn gebeente rust in een kapel die nu de

kapel van St. Evermaar heet en daar geschieden

allerlei mirakelen. De Ruttenaren vieren sinds

eeuwen St. Evermaar op heel eigenaardige wijze.

Op den kermisdag is 't er druk van geloovige

bedevaartgangers, stedelingen, nieuwsgierige

buitenlui, gebrekkige bedelaars, priesters uit

den omtrek, jonge paartjes, oude orgeldraaiers,

rondleurders en schoolbengels, bij honderd-

tallen elkander verdringend in de kapelweide

of in de zeldzame herbergen der dorpjes. Al

die menschen om zoo verschillende redenen

naar Rutten gegaan, de een uit godsdienstig

gevoel, een tweede ter versterking van zijn

Ue Volken der Aarde. II. 39
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Fransche boerinnen.
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Knaap uit Bretagne.

bijgeloof, een derde voor de pret, velen uit

winstbejag, al die menschen wachten onge-

duldig tot „het spel" zal beginnen.

Na de plechtige mis, om 9 uur, gaat de

processie uit, met standaards, heiligen-beelden

en reliquieën-kastjes — zooals overal elders.

De kongreganisten onder geleide van een

kapelaan piepen een lofzang ter eere van

St. Evermaar. Deze volgt nu in den stoet,

met zijn zeven makkers
;
hij draagt een mantel

van bruine stof en, evenals zijne gezellen, een

schoudermanteltje van leder, versierd met

schelpen, iets grooter dan een vijffrankstuk.

Allen houden den pelgrimsstaf in de hand en

om hunne lendenen spant een bruine riem,

waaraan een houten rozenhoedje en een kalebas-

flesch slingert
;

zij dragen witte kousen, korte

zwarte broeken, zwarte hoeden en jassen.

Nevens den troonhemel gaan twee mannen

van kop tot teen, maar met onbedekt aange-

zicht, gestoken in een pak van zaklinnen

waarop klimop-bladeren genaaid zijn en wel

zóó dicht, dat ze als dakpannen of als schubben

over elkander liggen. Met dikke, anderhalven

meter lange, groen geverfde knuppels gewapend,

schijnen deze mannen — „wilden" heeten ze —
de orde te handhaven langs den processie-

weg, onzacht stootend op de teenen van den

vermetele die te dicht kijken wil. Dan volgen

51 ruiters, gekleed met . witte broek, rood vest

en zwarten hoed met pluimen ; dat zijn de

helpers van Hacco, den strooper, allen, en

Hacco zelf ook, op dikke boerenpaarden ge-

zeten ; een tiental van den stoet is gewa-

pend met een lange sabel. Langzaam schuift

de vreemdsoortige processie voort en richt

zich kerkwaarts, op de tonen eener slepende

Visschersvrouw uit Portel (dep. Aude).
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Fransche visscher.

muziek van de vereenigde fanfaren van

Rutten en Freeren. De wilden gaan bij de

marskramers, die buiten de kapelweide hunne

kraampjes opgeslagen hebben, hunne „kermis"

of fooi vragen, hetgeen het staangeld vervangt

en den tol herinnert welke Hacco eischte van

degenen die door zijne landen reisden. Het

schijnt dat de marskramers vroeger in de weide

zelve stonden en dat de wilden hen toeriepen

:

„Voor twee stuyvers koek — of neen ....

kapelwey uit 1" Maar in alles komt beschaving;

en als nu de wilde van de marsvrouw maar één

stuk peperkoek krijgt, zegt hij heel bescheiden

:

„we zijn met tweeën, madam" en bergt het

tweede hem toegereikte stuk bij het eerste,

met een dankbaar merci.
In de weide langs den kant der pastorie,

die aan haar heilzaam water tegen de koude

koorts bekend staat, zingen de acht pel-

grims — die, naar de legende verhaalt,

op weg waren naar St. Servatius' graf te

Maastricht — hun eigenaardig liedje, dat

velen beluisteren maar niemand verstaan of

volgen kan.

Ick ben een armen pelgrim, siet,

lek doen mijn pelgrimagie

;

Maer druck en lijden en verdriet

Vind ik op mijn passagie.

Ja, zoo zegt men dat 't begint; maar

het echte lied is nergens gedrukt en

alleen de acht pelgrims kennen het, die

het elkander aanleeren en den nieuwelin-

gen overzetten, 't Is niet gelijk een ander

liedje dat iedereen kent, vertelde een pel-

grim die al veertig jaar meezingt ; neen

daar steekt iets in, daar steekt iets binnen.

Zoowel de Haccoeren als de pelgrims

houden aan de eer hunner rol, die in de

familie blijft en van vader op zoon over-

gaat. Soms kunnen de zoons lang wachten,

want omstreeks 1902 waren Evermaar en

Hacco beide 80 jaar oud.

In den apokriefen tekst is er ook een

vers dat Hacco, tuk op inkomende rechten,

doet spreken

:

Hoe, wel gy christen hond,

Wat komt gy dan hier maken ?

Ja in mijn eygen land,

Wat hebt gy hier voor zaken,

Dat gy hier dus passeert

Zonder tribuyt of tol

Te geven nu aan my
Van gramschap ben ik vol.

De Haccoeren, op zoek naar Evermaar en

zijne gezellen, rijden in een dwaze en onge-

regelde vlucht driemaal langs den buitenkant

der weide, vooraleer deze binnen te rennen.

Vermoedelijk zijn er bij het oude mysterie

van St. Evermaar, dat naar men zegt door de

Spanjaarden hier ingevoerd is, pieken gebruikt,

althans een oorlogskreet der Haccoeren wijst

daarop : pik in d'iaëd, pallas oët ! dus de pieken

in den grond geplant en het zwaard getrokken.

De pelgrims worden afgemaakt, een, die weg-

geloopen is, na een dolle rit, waarbij met een
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pistool (de handeling verbeeldt in de 7
de eeuw

voor te vallen
!)

geschoten wordt.

En dan trekt de heele troep onder het zingen

van ,,St Evermaar is dood, dood, dood!"

naar de herberg, waar de pinten dapper

aangesproken worden.

Des namiddags 5 uur is er plechtig lof en

intusschen is de kapel van St. Evermaar nog

niet ledig geweest. Gedurig zijn er bezoekers

en velen nemen uit zijn graf, waarvan de

blauwe steen met ring afgewenteld is, een

snuifje aarde om deze thuis met het voedsel

voor mensch en dier te mengen : dit bevrijdt

van alle kwalen. Als het eten in de herberg

dien dag kraakt, zoeke men niet lang naar de

oorzaak : de waardin heeft voor het heil harer

klanten gezorgd. Hoewel er ieder jaar ver-

scheidene handen-vol afgenomen worden, ver-

mindert nooit de aarde in Evermaar's graf.

Zooals er altijd nog knoopen gevonden worden

op het slagveld van Waterloo.

Het feest van Rutten-Mei wordt

in de herbergjes voortgezet; de

jeugd zwaait er en zwiert op de

walsen der orgels, en de flinke

Vlaamsche deerne verlustigt er

zich even goed als het hupsche

Walinnetje, zonder aan ,,de naaste

occasie van zonde" te denken,

waarvan St. Evermaar's feestdag

de onvrijwillige oorzaak is.

Hoe 't in Oost-Vlaanderen op

het platteland toegaat bij het

trouwen, leert ons de beschrijving

van een huwelijk te Herdersem

bij Aalst. Zooveel doenlijk volgen

wij hier den oorspronkelijken tekst;

het stuk speelt den i6den en i/den

Augustus 1901, en begint des na-

middags klokke vijf.

Vóór de deur van de herberg

„In de Kroon" houdt het rijtuig

stil van den brouwer; het paard

heeft een rozenrooden strik aan

den breidel
;
stappen af de brou-

werszoon Karei, en een heerachtig

doende snul, met een lange buis

op en een rozenrooden strik in

het knoopsgat van zijn zwarte

frak. Op één-twee-drie hebben

beiden hun pint geledigd en

zitten weer op hun banksken en rijden stap-

voets, nevens de herberg weg, tusschen twee

hagen heen, naar het achterstraatje waar de

trouwers wonen. De bruidegom, Benoo, een

manke kleermaker, in zijn zondagsche plunje

en met de muts op het hoofd, en Falie (Valentine),

de twintigjarige dochter uit „Het Kelderken",

met eenvoudigen rok en jak en blootshoofds,

staan te wachten, te midden van een hoop

giechelende vrouwen en meisjes. Zoodra het

paar ingestegen is, rolt het gerij over den

steenweg. Ginder komt er een met een gloeien-

den rokelstok uit een herberg geloopen, stuift

de kassei over, het veld in, en baf! baf....

zes kanonschoten. Alleman komt op straat of

kijkt op van zijn veldwerk en roept ,,Goei reis!"

of ,,Ziet da' g' uw dingen wel doet!"

Te zes uur zijn ze voor de wet getrouwd.

Aan de deur van het gemeentehuis klimmen

ze weer in het rijtuig, laden nog een man of

twee op, halen — en nu zingen ze, allemaal !
—

Oude Fransche vrouw.
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een toertje dwars door het dorp, en rijden,

om te sluiten, naar het Sas, waar de tweede

kermisdag aan den gang is. Te negen uur

zijn ze echter weer thuis en leggen zich, vroolijk

gestemd, te slapen, elk onder zijn dak.

Den volgenden ochtend, Zaterdag zes uur,

zijn Benoo en Falie op hun beste gekleed,

behalve dat Noo nog altijd zijn klak op heeft

(zijn hoed dat is voor de speelreis) en begeven

zich, met hun getuigen, te voet naar de kerk.

De pastoor trouwt ze en ze wonen op hun

stoelen in het koor de mis bij. Pas zijn de

nieuwgetrouwden thuis of Finne Piloe, de

naaste gebuurtvrouw, komt binnen met een

groot papier, leest den inhoud hakkelend af

en biedt een tuil aan van hofbloemen. Het

jonge paar bedankt en noodigt de aanwezigen

naar de „koffietafel" van 's namiddags. Om
halfnegen komt de brouwerszoon van gisteren

met zijn gespan. Noo, thans met zijn transvaal

op; Falie met haar besten, witten onderrok,

dien zij van onder haar mooiste kleed laat uit-

Jonge vrouw uit Arles.

kijken, en met haar besten hoed; de twee

getuigen ook op hun zondagsch.

De speelreis begint: recht naar Hekelgem,

naar de herberg ,,'t Zandtapijt". Maar nauw
zijn ze aan Sint-Antoniuskapelleken of daar

springen metsers te voorschijn uit een in

opbouw zijnd huis en spannen de kassei af

met een streng. Het paard staat. De metsers

zeggen: „Noo en Falie, proficiat, zulle". Noo
en Falie antwoorden merci en Falie voegt

erbij : „Gaat bij Staaf daar, en drinkt er een

pint drie of vier op onze kap". De streng

wordt ingetrokken ; het paard draaft vooruit

;

alweer brandt het kanon los, komen er koppen

aan de vensters en kinderen op straat.

Een half uur daarna rijdt het feestvolk te

Aalst over de markt ; voort gaat de draf, straat

in, straat uit. Van tijd tot tijd spant de brouwers-

zoon af bij een van zijn klanten en vergast

zijn gevolg op een pint bier voor elk. Terwijl

in ,,'t Zandtapijt" de getrouwden zich om een

tafel zetten, een ferme schel lekkere hesp

binnenspelen en de eene pint achter de andere

door de keel gieten, worden te Herdersem

de toebereidselen gemaakt tot de plechtige

ontvangst in de herberg van 't gemeentehuis.

Eerst is er nog een vaatje bier af te drinken

door de mannen van den stoet. Dan zet men
zich op orde en in beweging. Dertig jongens

uit de buurt hebben een strooien hoed op,

om de schouders een blauwen kiel; aan de

beenen een broek, liefst gelapt, of met pijpen

van verschillende kleur; aan de voeten hooge,

ongeblonken laarzen of holsblokken met stroo

gevuld. Voorop een jongen met een drie-

kleurig vlagje ; dan een kleine, die aan een

koordje Simon leidt, den hond van den bruide-

gom, met een bloemenkrans om den hals en een

om het lijf en een papieren strik aan den

staart. Daarna een knaap met een stok waaraan

een ongeschaafd eindje plank, in zwarte letters

,,de dorpelingen van Herdersem" te lezen

gevend. Vervolgens de dorpelingen, muziek

aan 't hoofd. Van voren en van achteren

stappen er ter weerszijden van den stoet twee

wachters met een riek op den schouder.

Spelend en zingend trekt de stoet, onder

kanongeknal langs een omweg naar het ge-

meentehuis. Het jonge paar heeft er al een

uur ongeduldig gewacht en zit reeds op het

rijtuig. Onmiddellijk begint de tocht naar huis:
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de stoet voorop, het gerij

achteraan. Ondertusschen

hebben de buurtmeisjes al

de bloemperken van het

dorp geplunderd en zijn

ze aan 't versieren van

het huis der trouwers. Ter

weerszijden van het hofgat

wordt er een met groen

en bloemen omwonden
hoppestaak geplant. Tus-

schen die staken wordt

een corbeille bevestigd uit

rozenrood zijden papier.

Langs de straat, boven de

haag van 't hofje, en langs

het wegeltje dat van het

hofgat naar de huisdeur

loopt, wiegelen er keten-

tjes uit gekleurd papier.

In den wijngaard, in den

notelaar, op de zonne-

bloemen, overal wapperen

er bonte, papieren vaantjes.

In het straatje vóór het

hofgat krielt het van volk,

op zijn vverkdaagsch ge-

kleed. Toetend en zingend

wringen zich stoeten rijtuig

door de menigte. Noo en

Falie stappen af; op het

wegeltje van hun hofje

worden ze tegengehou-

den door de buurtmeisjes met het geschenk.

Alleman wacht zwijgend over het aflezen van

het rijmdicht. Maar de dichter van de „prochie"

is met zijn stuk niet in tijds klaar gekomen,

en de felste van de bende moet een rijmpje

voor de vuist uitspreken

:

„Welkom, bruid en bruidegom,

Uw schoonste dagen zijn om".

Algemeen gelach. Een groote ruiker wordt

aangeboden en het besteek : een lieve-vrouwen-

beeldje onder glas, twee blauwglazen vazen

voor den schoorsteenmantel, en een herderken

en een herderinneken in blauw, rood en geel

geverfd plaaster. De muziekanten spelen, de

zangers zingen gelegenheidsliedjes; handgeklap

en bravo-geroep.

Meisje uit Arles.

De ontvangst is nu af; daarna de vergasting.

Het manvolk trekt, altijd spelend en zingend,

naar de herberg ,,Het vlot" om er een tweede

vaatje bier af te drinken. Het vrouwvolk dringt

binnen met de gehuwden en doet er zich,

lachend en taterend, te goed aan koffie met

melk en broodsuiker, aan wittebrood met

Hollandsche kaas of peperkoek. Als dat ge-

daan is breken ze op en haasten zich in „Het
vlot" de jongens te vervoegen. Allen te zamen
gaan ze nu in het dorp op hun ronde. De
tien of twaalf herbergen worden één voor

één bezocht; overal wordt bier gedronken,

wordt er gezongen en gedanst. Hoe meer de

avond nadert, hoe grooter het getal wordt

der feestvierenden en hoe meer gezang en

gespel toenemen, 't Is elf uur eer de helden

van het feest en hun vereerders, elk langs



312 EUROPA.

Portugeesche vrouw. Portugeesche knapen.

zijnen kant, met een bedwelmd hoofd, heesche en te bed leggen om den naderenden Zondag
keel en loome beenen, zich naar huis begeven tegemoet te slapen.

Portugeesche vrouw.

HET ZUIDEN.
Het beste bewijs dat 't aangenaam wonen

moet zijn in Frankrijk, levert wel het cijfer van de

ongenaturaliseerde vreemdelingen, 1. 130.000,

drie procent der bevolking ; 't zijn grootendeels

Belgen, die 't in hun dichtbevvoond land benauwd

kregen en naar de industrie-streken van noord-

Frankrijk getrokken zijn ; dan Italianen, vooral

in de kustplaatsen aan de Middellandsche zee,

Duitschers, hoofdzakelijk in handelszaken,

Spanjaarden in Bayonne en Perpignan; en,

afnemend in aantal, Zwitsers, Hollanders en

Engelschen. Emigreeren doen de Franschen

weinig ; het moederland kan niet veel missen,

want daarvoor is het te dun bevolkt (72 men-

schen per vierkanten kilometer) en de toeneming

der bevolking is, zooals wij zagen, gering.

De vertrekkenden gaan nog meestal naar

Spaansch Zuid-Amerika — niet bij voorkeur

naar Algerië, waar, blijkens de op bladzijde 193

van dit deel genoemde cijfers, toch nog voor

vele Franschen plaats is.
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Spaansche vrouw.

De Volken der Aarde. II. 40
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Zigeuner uit Granada.

Het dichtst bevolkt is — Parijs buiten

rekening latend — het noorden met zijn in-

dustrie (departement Nord 314!) en de midden-

loop van de Rhöne. Korsika, de Landes en

een paar Alpen-departementen zijn de uitersten

met lage cijfers.

De onderscheiding in zuid- en noord-Fran-

schen naar de beide verschillende taaisoorten,

langue d'oc en langue d'oïl, namen die

afkomstig zijn van de twee vormen van het

bevestigende „ja" (oc = hoe; oïl [oui] = hoe

illud), die onderscheiding vervloeit langzamer-

hand, daar het als schrijftaal aangenomen
noord-Fransch de taal van het zuiden allengs

verdringt. De, niet heel scherpe, grens tusschen

beide taalgebieden loopt van Bordeaux

noordwaarts in een convexen boog
langs den rand van het midden-plateau,

gaat bij Vienne over de Rhöne en

verder in een bijna rechte lijn noord-

oost-waarts naar het meer van Genève.

Behalve de zooeven genoemde vreem-

delingen wonen er in Frankrijk nog

een groot aantal Franschen die geen

Franschen zijn, een millioen Bretagners

op het noordwestelijk schiereiland, die

de oude taal der Kelten spreken ; dan

tusschen de monding van de Adour
en de Spaansche grens, aan de golf

van Gascogne, honderdduizend Basken
;

en anderhalf maal zooveel Vlaamsche

Hollanders in de buurt van Duinkerken;

maar overal neemt het gebied waar

deze vreemde talen door vreemde men-

schen gesproken worden af; en ten

laatste zal Frankrijk geheel Fransch zijn

wat de taal betreft, zooals het schier

geheel, op 2 procent na, katholiek is.

De protestanten wonen 't meest in het

zuiden, in de beneden Rhónestreek,

aan de Middellandsche zee, langs de

Garonne tusschen Bordeaux en de

beneden-Loire.

Wie iets van Frankrijk zien wil,

moet — n'en déplaise aux Parisiens —
ver van Parijs gaan. Soms is 't bar

vervelend in de kleine provincie-stadjes,

die men onmogelijk geheel vermijden

kan
; een plein tot een vierhoek gemaakt

door huizen, en genaamd Place de la

république ; tal van saaie restaurants

;

een paar voorbijgangers, een politie-agent en

een standbeeld van een generaal. Het plaveisel

is zindelijk, ook de gordijnen zijn dat in deze

departementale hoofdstad, waar alles even

regelmatig en bedaard, even lauw en inge-

houden toegaat. Op den marktdag is 't er

drukker van buitenmenschen en als de kerk

uitgaat van inboorlingen, die dan weder als

mieren verdwijnen in de gaatjes van hunne

huizen. Buiten de stad lanen van villa's, de

nieuwe uitleg. Nog verder buiten het landbouw-

bedrijf; degelijk, zooals wij Hollanders be-

weren alles te doen ; en bijster zindelijk, zooals

wij Hollanders beweren allen te zijn. In den

hof loopen ganzen, kippen en kalkoenen door-



HET ZUIDEN. 315

een en staan Engelsche en Amerikaansche

landbouwwerktuigen ; de dagen waarin men
uit de hand zaaide, met den arm maaide en

met den vlegel dorschte, zijn voorbij. Er zijn

zelfs machines om het koren aan schooven

te binden, die het werk beter en vlugger doen.

Zeker, er gaat zoodoende veel aardigs ver-

loren; de laatste schoof bijvoorbeeld — heeft

men die wel eens zien binnenhalen? Hier en

daar is het gebruikelijk, dat wanneer bij het

einde van den oogst die schoof gereed ligt,

moeder de vrouw door meiden en knechts

onverwachts daar bovenop gegooid wordt, in-

gerold en vastgebonden. Eer men haar los-

laat moet zij alle extraatjes beloofd hebben

die het personeel vraagt, koffie, taart, wijn,

en zoo voort.

Het veld dat bij zulk een boerderij behoort,

geeft gewoonlijk meer verscheidenheid te zien

dan onze door slooten afgedeelde weiden, die

het voordeel hebben óók schilderachtig en

daarenboven doorgaans puik weiland te zijn.

Naast de weilanden, de bouwgrond en de

boomgaarden. Doorloopende, komt men onge-

merkt op den straatweg die naar het eerste

dorp voert in de nabijheid van de „stad", een

petit Paris zooals de bewoners haar noemen.

Van het station der provinciestad naar het

dorp rijdt tweemaal per dag een omnibus, die

op het eindpunt stilhoudt voor het „hotel"

van 't dorp, ja, méér dan dat ; want wanneer

we binnengaan bevinden we ons in den winkel

van den herbergier, waar koffie, garen en

band, bezems, worst en postpapier verkocht

worden ; en tevens in de herberg van den

winkelier, waar allerlei sterke en niet sterke

drank getapt wordt. Links van dit lokaal ligt

een opkamertje, waar zeven personen, mits

inschikkelijk van aard, kunnen aanzitten. Daar-

aan grenst weder een veel grooter vertrek, ook

met steenen plavuizen belegd, de gelagkamer,

met een biljard van reusachtige afmetingen.

De herbergier een kort, dik mannetje met

zwaren knevel en kaplaarzen, geheel in bom-

bazijn gedost, een fraaie tooneel-herbergier

;

zijn vrouw rap van hand en vlug van tong,

bijzonder geschikt voor hare veelzijdige taak.

Men kan er te eten krijgen en ook logeeren

;

dit laatste gebeurt wel meer ; maar gewoonlijk

gaan de menschen denzelfden dag weer weg.

O, de leeperds ! Want als men den ochtend

volgende op een nacht van strijd met den

onversaagden vijand, zich bij de eigenares van

het logement beklaagt, en haar toont de sporen

van 's vijands aanvallen, dan zegt zij heel

lakonisch : „Tiens, que vous avez la peau

tendre
!"

Ja, die Franschen! 't is een raar volk, al

zeg ik 't zelf — aldus oom Stastok.

Portugal heeft korten tijd geschitterd, in de

periode der groote ontdekkingen, toen Portu-

geesche schepen op al de zeeën zwalkten, over

de geheele wereld koloniën slichtten en den

wereldhandel dreven ; daarna hebben de zaken

een keer genomen zoo erg als zich maar laat

denken. Het rijk had zijn krachten overschat

en opgeteerd, en bleek onvermogend om al

die overzeesche bezittingen vast te houden en

tot profijt van het moederland te doen strekken

;

integendeel zij kostten meer dan zij opbrachten

en 't laten schieten gaf dus geen hartzeer.

Portugal teert nu altijd nog op dien ouden

roem en heeft nog enkele koloniën, o. a. op

de zuidwestkust van Afrika; maar het beheert

die slapjes — op bladz. 97 van dit deel is

Vrouw uit Valencia.
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daarover iets gezegd — zooals een slap land

dat doet ; de herinnering aan die glorieuse

eeuw schijnt den Portugeezen geen tijd te laten

om zich opnieuw aan den arbeid te zetten.

Evenals in Spanje lijdt de geheele staats-

inrichting aan het euvel van vroegere groot-

heid ; de handel is in handen van vreemden,

voornamelijk Engelschen, de vloot is welhaast

de kleinste van Europa, wat de bodem bevat

aan produkten van waarde wordt onvoldoende

ontgonnen, de industrie slaapt, de financiën

zijn erg ziek. Alleen in de politiek is bedrij-

Koetsier uit Granada.

vigheid. Met het onderwijs en de ontwikkeling

is het in Portugal al even akelig als in Spanje,

waar het heel erg is.

De bevolkings-dichtheid is niet groot : 45
Portugeezen wonen er op een vierkanten kilo-

meter volgens de telling van 1890, maar vol-

komen juist is dat cijfer niet, want het land

is evenmin nauwkeurig gemeten als het volk

geteld. Naar verhouding is de bevolking van

Portugal talrijker, dan die van Spanje, wat

voor een deel 't gevolg is van de regen

aanvoerende westenwinden die het vlakke kust-

land en het daarop volgende heuvelland be-

strijken. Deze vruchtbare streken geven zonder

veel moeite of kosten een rijkelijken oogst.

Het droge steppenland beslaat maar een klein

deel van het geheel ; het is deze streek die

treffend op Klein-Azië gelijkt; dezelfde vegetatie,

dezelfde schaarschte van boomen, gelijkvormige

eenzame vlakten.

Van den bodem is niet minder dan 48

procent onbewoond of onproduktief ; en van

den grond die in gebruik is, kan men 1 7 procent

voor weide en 3 procent voor bosch rekenen.

Welsprekende cijfers, die aantoonen dat zoowel

in als op den bodem nog veel te doen is

daar te lande.

De Portugeesche natie is er niet een die

het oog bekoort ; de mannen zijn klein, slecht

gebouwd en onaanzienlijk, hebben onregel-

matige trekken en een zeer donkere gelaats-

kleur; in het noorden vooral hebben de boeren

een zeer donkere tint en gitzwart haar. De
vrouwen zijn veel aardiger, met hare sprekende

oogen, witte tanden en donker haar, en doen

niet onder voor de Spaansche. Het is een

sober volkje, dat veel olla podrida eet, veel

babbelt, zoo mogelijk nog meer dan Grieken

en Italianen en veel guitaar speelt; voorts is

het zuidelijk zorgeloos en samenscholingen van

gedachten komen er in Portugeesche hersens

zelden voor. Achterlijk in bijna alles, en blijk-

baar nog niet geschikt, na een zoo lange

rustpoos, tot aanpassing aan nieuwe omstan-

digheden. Zoo bedraagt de prijs in Portugal

voor binnenlandsche tarwe sedert eenige jaren

in doorsnede 68 reis of ongeveer i2-§ cent

per kilo, terwijl de tarwe op de vrije markten

in de Vereenigde Staten, de Argentijnsche

republiek, Rusland en Duitschland j\ cent

kost. Dit verschil van circa 70 procent is
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De fandango in Granada.

zeker belangrijk. Nu hebben deskundige per-

sonen in landbouw-ondernemingen berekend,

dat de tarwe die in Portugal gewonnen wordt

in doorsnede op 36 a 40 reis of 7 a 8 cent

per kilo komt te staan. Er was dus alle reden

om zulk een winstgevende kuituur krachtig te

ontwikkelen ; maar daarvoor ontbrak de aan-

moediging der konkurrentie en de noodige

wenken die de wetenschap geeft, zonder welke

de akkerbouw 1

t nu eenmaal tegenwoordig

niet kan stellen. De oude sleur laat er zich

weinig aan gelegen liggen of men eenige

hektoliters méér per hektare oogst, van het

oogenblik af dat men een hoogeren prijs voor

den schepel bedingen kan. Daarbij komt dat

het gebruik van de nieuwe landbouw-machines

ginds nog weinig ingang gevonden heeft.

En dan wordt de ontwikkeling van den graan-

bouw ernstig belemmerd door de verhooging

der huren van de gronden die voor dien bouw
geschikt zijn, welke verhooging den grond-

bezitter en niet den landbouwer ten eoede
komt. En eindelijk wordt er over de Spaan-

sche grens telkens wanneer de prijzen laag

zijn veel tarwe binnengesmokkeld, welke in-

voer door de natuurlijke gesteldheid van die

grenzen alleen met groote kosten zou te weren

zijn. In zijn konservatieve manieren lijkt dus

de Portugeesche boer sprekend op den Javaan-

schen, die ook een povere landbouwer is en

uit sleur voortgaat zijn sawah te bebouwen

op weinig doeltreffende manier, en zulks on-

danks de boekjes als „De vriend van den Ja-

vaanschen landman" en adviezen, demonstratie-

velden en het verstrekken van goed zaai-zaad.

In stede van uit te voeren, moet ook Portugal

graan invoeren, bij millioenen kilo's jaarlijks.

Men kan den aard der Portugeezen niet

beter omschrijven dan door te vermelden

i°. dat zij niets vreemds vinden in de onder-

teekening met een naam als deze : Antonio

Manoel Filippo Tavora de Vasconcolles de

Castro e Cantro de Souza Teixeira ; en 2°. dat zij

met negenhonderd reis betalen iets dat on-

geveer twee gulden negentig van onze munt kost.

Spanje ligt op dezelfde breedte als Italië

en heeft in hoofdzaak hetzelfde klimaat, maar
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Meisje uit Sevilla.

is aanzienlijk minder bevolkt; de cijfers zijn

36 tegen 1
1 3 personen per vierkanten kilo-

meter. Vroeger was dat anders, tijdens de

heerschappij der Mooren, toen Spanje ten

zuiden van de Duero ten minste 25 millioen

bewoners had, toen het nu zoo stille Cordova

een stad van millioenen, Toledo van honderd-

duizenden inwoners was. En andere steden

waren er nog, die, bij de tegenwoordige ver-

geleken, een talrijke bevolking huisvestten,

industrieelen voornamelijk. Voor hun voedsel

zorgde het landvolk, dicht opeen wonend,

vooral in 't gezegende Andalusië en in Granada,

waar een zeer intensieve landbouw overvloedige

oogsten opbracht, en zelfs op de heete oost-

kust waar de inrichtingen tot bewatering der

huerta's (tuinen) nu nog daarvan getuigen.

Tegenwoordig liggen niet alleen op de hoog-

vlakten met hare voor een deel zeer onge-

schikten bodem, die uit zoute mergels, harde

leem en grove konglomeraten bestaat, maar

ook in de van nature vruchtbaarste oorden,

groote streken braak, of werpen hoogstens

als weide eenig nut af. Waar weleer de

tuinen en velden van talrijke hoeven het

landschap sierden, spoort men nu urenlang

door eenzame vlakten aan steppen gelijk.

Een strijd van eeuwen tegen de Mooren
heeft de weelderige plantbekleeding ver-

woest, waterleidingen en regenbakken

vernield, de steden en hare bedrijvigheid

tot verval gebracht, de arbeidzame be-

volking van Mohammedanen en Joden
verdreven of gedood. Een krijgsmansstand

kwam op ; maar het soldaten-handwerk,

met heldendaden al vechtende verricht,

was de ondergang voor industrie en land-

bouw. Daarna volgde de periode der ont-

dekkingen, toen duizenden en nogmaals

duizenden mannen in de kracht van hun

leven op avontuur gingen, over zee naar

het westen en meerendeels nooit terug-

keerden. De manier waarop de Spanjaar-

den het koloniseeren toen opvatten, de

wreedheid waarmede zij alles neervelden

om in 't bezit te geraken van wat goud

en zilver, werkte demoraliseerend èn op
de konquistadoren en hun gevolg èn

op de thuisgeblevenen. Dit werk was

niet zwaar en het gewin was groot;

aldus ging de lust tot arbeid verloren.

En zoodoende is Spanje, toen het een staat

van beteekenis geworden was en een nieuwe

wereld veroverd had, hoe langer hoe dieper

gezonken ; sedert de regeering van Filips II

was het niet meer dan een ruïne van het-

geen eenmaal ervan overeind stond, een

schijn van hetgeen het had kunnen zijn. De
geweldig groote landen van Amerika, waar nog

het Kastiliaansch als meest gebruikelijke taal

aanwijst hoever Spanje daar eenmaal de heer-

schappij voerde, zijn voor de veroveraars ver-

loren gegaan ; tot voor korten tijd hebben zij de

eilanden Puerto Rico en Cuba kunnen behouden

als herinneringen aan die periode van grootheid,

maar ook deze beide behooren thans nagenoeg

geheel tot de Vereenigde Staten ; al het geld

dat uitgegeven werd, eerst om tot dit bezit te ge-

raken, daarna om het gedurende drie eeuwen te

behouden — een som die verre overtreft het

bedrag aan edele metalen dat naar Spanje

vloeide — is verspild. De zorg voor deze

uitgestrekte koloniën deed de regeering ver-

geten, dat er tehuis óók heel wat te doen viel,
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Vrouwen uit Valencia.
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en toen in het eerste vierdedeel der ic/le eeuw

het overzeesche land voor Spanje grootendeels

verloren gegaan was, toen lagen wijnbouw en

handel, industrie en scheepvaart, de eenmaal

krachtige levensuitingen van deze menschen

vóór de gouddorst hen beving, even slap

terneder als het van arbeidskracht verstoken

bouwland. Men kwam handen te kort en er

was energie te weinig.

Sinds is er niet veel gedaan om het land

te verheften uit deze inzinking. Ook in Spanje

Meisje uit Veltlin (noord-Italië).

doet men druk aan de politiek en wisselen

de ministeries vaker dan de jaargetijden.

Programma's van hervormingen genoeg, maar

niet genoeg geld om ze tot stand te brengen

;

het land was reeds lang, is en zal nog wel

geruimen tijd zijn : onproduktief, en kan het

geld niet opbrengen, dat tal van hoog-noodige

verbeteringen kosten ; een ongunstige faktor

is de vernieuwing van het geheele personeel

der departementen van bestuur, bij iedere

verwisseling van ministerie ; deze ambtenaren

worden slecht bezoldigd

en moeten zien dat zij

gedurende den misschien

korten diensttijd van den

lande halen wat zij kun-

nen. Zelfs in de hoogere

kringen heerschen daar-

omtrent begrippen waar-

van de haren te berge

rijzen, en op gelijke laagte

van deze opvatting staan

de ideeën over wat mag
en niet mag. De reiziger

die uit midden-Europa

komt, ziet slag op slag

welk een geweldige kloof

er ligt tusschen het Spanje

zooals het is, en zooals

het zou kunnen zijn.

Met dat al is de Span-

jaard trotsch, opgeblazen

zelfs, alsof heel zijn land

een dorado en hijzelf een

best mensch was ; hij voelt

zich hoog boven al het

geschapene verheven, ver-

beeldt zich dat nóg

Spanje's leger en vloot

de wereld beheerschen,

Spanje's taal de taal der

beschaafden is
; hij teert

op den roem van Murillo

en Cervantes, van zijne

voorvaderen die de Tur-

ken bevochten, van zijne

landgenooten die naar

Amerika zeilden, en gaat

liever deftig bedelen dan

naarstig werken.

De kusten van Spanje
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Pifferaro, doedelzakspeler uit de Campagna.

zijn verreweg beter bewoond dan het binnenland.

Zoo is Galicië, in den noord-westelijken hoek

ten noorden van Portugal, een bergland dat tot

een hoogte van twaalfhonderd meter stijgt en dat

rijkelijk regen ontvangt en goed geïrrigeerd

wordt, ondanks zijn voor Spanje uitgestrekte

woudstreken en ondanks zijne ligging ver van de

drukke punten, een der best bevolkte land-

schappen van het schiereiland ; de provincie Pon-

tevreda in Galicië brengt het zelfs tot 101

bewoners op een vierkanten kilometer. Hier

zooals overal in Galicië, in Asturië, Santander,

Biscaya en Guipuzcoa is de grond goed be-

bouwd ; de van oudsher arbeidzame bevolking

van de noordkust, in 't bijzonder de Baskische,

die zich wat karakter betreft gunstig onderscheidt

van de Kastilianen der in 't binnenland gelegen

hoogvlakten, en ook van de zuidelijke Spanjaar-

den, woont in een streek waar de ijzer-

industrie, dank zij de aanwezigheid van

ertslagen en van kolenmijnen, groote

beteekenis heeft ; de kustplaatsen in het

noorden gaan vooruit en de bevolkings-

dichtheid beweegt zich hier tusschen 50
en 100. De provinciën van de zuid- en

zuidoost-kusten, met al den rijkdom die

het heerlijke klimaat van den Afrikaan-

schen overwal te voorschijn brengt, zijn

veel minder bevolkt, en wanneer men
de enkele groote steden uitzondert, be-

draagt er de dichtheid gemiddeld 40

;

aan de oostkust, van Alicante tot aan

de Fransche grens, met dezelfde uitzon-

dering, varieert zij van 45 tct 80. In Va-

lencia zijn het de zorgvuldig geïrrigeerde

huerta's, waar zonder ophouden geoogst

Italiaansche monnik.
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wordt en waarvan de eerste aanleg te danken

is aan de Arabieren ; thans nog als voorbeeld

dienend voor nieuwe inrichtingen van dien aard,

zijn zij den landbouw ten goede gekomen en deden

zij eene bevolking talrijker dan elders bijeen-

vloeien ; in Katalonië doet de industrie hetzelf-

de. In het binnenland, Estremadura, Leon,

Oud- en Nieuw- Kastilië en zoo voort, loopen

deze cijfers, Madrid buitensluitende, van 14

tot 36; zelfs in de provincie Valencia,

welker tierra de campos voor een uit-

gestrekte omgeving als korenschuur

eeldt, bedraagt de volksdichtheid maar

22; in het Andalusische laagland, dat

als de tuin van Spanje eene historische

vermaardheid heeft van 25 tot 32, en

in het binnenland langs den westelijken

loop van de Ebro 35, maar aan de

oostkust niet meer dan 17.

De boven bedoelde grootere leven-

digheid die er in den laatsten tijd in

Spanje zoowel aan de kustplaatsen als

in het binnenland valt waar te nemen,

is mede het gevolg van buitenlandschen

ondernemingsgeest, van de pogingen

van vreemdelingen om afzet te vinden

voor hunne kennis en voor de produk-

ten hunner landen, meer misschien dan

van de ontwakende belangstelling der

Spanjaarden zeiven voor deze dingen.

De ontwikkeling van het mijnwezen

doet een gestadige toeneming van het

scheepvaartverkeer voorzien ; en ook in

andere ondernemingen hebben verschil-

lende landen zich een gebied van

werkzaamheid verzekerd. Frankrijk heeft

aanzienlijke kapitalen in Spaansche

spoorwegen uitgezet ; Duitschland in

elektriciteits-werken. Franschen en Bel-

gen exploiteeren lokaalspoorwegen.

Groot Brittanje ontgint ijzer- en koper-

mijnen. Nederland heeft zijn naam ver-

bonden aan belangrijke waterstaatswerken, zoo-

als de uitdieping van de monding der haven

van Valencia. Welsprekende cijfers worden

omtrent de mijn-ontginningen medegedeeld

;

zoo verwacht men dat de haven van Vigo

in Galicië voortaan jaarlijks meer dan een

millioen ton, ieder van duizend kilo, ijzererts

van 55 procent gehalte zal kunnen uitvoeren;

waarschijnlijk grootendeels uit de, mede in

deze provincie gelegen, mijnen van Incio, die

genoeg mineralen bevatten om gedurende

200 jaar een millioen ton ijzererts jaarlijks te

leveren. Een ongezonde toestand echter is, dat

de meeste voorspoedige mijn-ondermeningen

meer winst maken met de verhandeling der mijn-

concerns dan met de delving van het materiaal.

Eene andere groote onderneming is die van

de Compania anonima ferroviaria Vasco-Castel-

lana, de Baskisch-Kastiliaansche spoorweg-

Roraeinsch meisje.

maatschappij, die oorspronkelijk opgericht is

met het doel een spoorlijn aan te leggen en

te exploiteeren van het mijndistrikt Pineda de

la Siërra in de provincie Burgos, welke eindigt

in de binnenhaven van Bilbao
; en die ook de

koncessie, verworven heeft voor den aanleg

van een lijn Aranda de Duero naar Madrid,

waardoor een veel kortere spoorverbinding

tusschen Madrid en Bilbao zal tot stand komen.
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Herderinnetje uit de Campagna.

„Men noemt Italien het meesterstuk van de

Natuur, en het allernaast komende aan de

vermakelykheden van den lusthof, waarin het

eerste paar menschen gestelt wierden, in der

daat Italië scheynt een der voornaamste sie-

raden van den aartkloot en de kroone van

Europa. De luchtstreek is de zachtste en

aangenaamste der werelt. en het aartrijk het

vruchtbaarste van geheel Europa ; Hare wijnen

zijn Nektar, en hare vruchten als het gewas

van Eden ; Hare landeryen zyn Eliseesche

velden en hare rivieren het zuiverste kristal

van Neptunus. De Natie is niet minder uit-

muntent dan hun Vaderlant. Alles wat een

Italiaan zegt, steunt op reden, in alle zyne

vermaken heeft de geest meer deel dan het

ligchaam, zyne vrientschap is moeielijk te ver-

krygen, doch als men die bezit, is ze onkreuk-

baar, iverzuchtig van zijn eer mengt hy zich

niet in vreemde zaken, noch spreekt van iemand

kwaat, hy is naieverig, en wreekt zyn beledigde

eer of liefde niet minder dan met den doot.

De groote doet den kleinen geen leed, en de

kleine weigert geen eerbied aan den grooten.

Met een woort, de Italiaan leeft als een

meesterstuk van de Natuur, en sterft als een

redelijk mensch".

Ziedaar, beschreven in het jaar 1763, het

land dat sommigen alleen kennen als de ge-

boortegrond van tenoren en schoorsteenvegers.

Hoe het Italiaansche volk is samengesteld,

hebben wij vroeger gezien ; al zijn niet alle

Italianen bloedverwanten, van de woorden

:

d'una terra son tutti ; un linguaccio parlan

tutti, is niet alleen de eerste helft waar, althans

wanneer men de vertaling laat luiden : dat allen

nu in één land wonen, maar ook de tweede;

slechts een zeer klein deel van de oppervlakte

wordt door menschen bewoond die geen Ita-

lianen zijn, Franschen, Slowenen, Furlanen,

Duitschers, Grieken en Albaneezen. Daaren-

tegen wonen er buiten Italië, in de buurt

daarvan, niet minder dan 1.3 millioen Italianen.

Wanneer men Italië van de noordzijde

binnenkomt, ontmoet men in de Alpendalen

van Piëmont, in Lombardije en Venetië vele

menschen van hooge gestalte, blauw-oogigen

met blond haar ; zuidelijker krimpen de be-

woners, en 't donkere type neemt hand over

hand toe ; in het zuiden ziet men niets anders.

De enkele groote en blondharige personen

die men in de omgeving van Napels en zelfs

op Sicilië kan aantreffen, blijken indien er

gelegenheid is voor onderzoek naar hunne

afkomst, meerendeels nakomelingen van Zwit-

sers te zijn, die tot 1860 bij duizenden in de

vreemden-legioenen ingelijfd waren. De juistheid

dezer waarnemingen van den oplettenden

reiziger, zijn wetenschappelijk bevestigd door

het meten van vele honderdduizenden rekruten
;

1.70 meter en daarboven haalde maar 17 pro-

cent, namelijk van al de genietenen in het

gansche land. Dit cijfer stijgt in opper-Italië

en het meest in de provincie Venetië ; in het

midden daalt het ; ten zuiden van Rome, dat

nog boven het zooeven genoemde cijfer blijft,

wordt 't percentage der „langen" steeds kleiner,

14, 11, 8 en 5, en op Sardinië nog lager.
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Dat de gunstige zijde, de zonkant van het

klimaat van Italië aan de Italianen ten goede

komt, valt niet te betwisten ;
zij bewegen zich

dank zij de milde temperatuur veel in de vrije

lucht en kennen niet de ongemakken die van

het kamerleven de gevolgen zijn; daarentegen

hebben zij te lijden van den sirocco en van de

malaria en terwijl tegen den verslappenden

zuidenwind weinig te doen is, meent men thans

de oorzaak der malaria in den steek der mus-

kieten, bepaaldelijk van een Anopheles-soort,

te moeten zoeken
;
muggenziften zou dan het

middel tegen de koorts zijn.

Tegenover de krachtige gestalten die men
vaak in midden- en noord-Europa aan het

werk ziet, maken de Italiaansche arbeiders een

slecht figuur
;

zij zijn klein,

nietig en niet sterk. Maar zij

kunnen het werk lang vol-

houden, en ontwikkelen ook

bij zwaren veld- en grond-

arbeid een taaiheid die men
op het eerste gezicht niet bij

hen zoeken zou. Daarbij zijn

zij tegen alle weer gehard

;

zij werken in de gloeiende

zon en kunnen tevens zóó

goed tegen de koude, dat

wij noordlanders ons erover

verbazen; dat Italiaansche

matrozen zeer gezocht zijn

op noordpoolvaarders is een

feit. Niet alleen de klasse

der arbeiders is zoo weinig

gevoelig-, ook zij die meer-

deren welstand genieten zijn

zoo ; het gebruik van ver-

warmde kamers is in midden-

en zuid-Italië, hoewel het des

winters aardig kan vriezen,

niet algemeen. Zelfs in de

nieuwe wijken van Rome
hebben vele huizen geen

stook-inrichting voor verwar-

ming. Wordt het erg koud,

dan houdt men tehuis overjas

en mantel aan, legt een deken

over de beenen of behelpt

zich met een bak gloeiende

kolen, braciere, en vindt 'tdan

heel mooi als de temperatuur

tot 10 of 12 graden Celsius (50 of 54 Fahrenheit)

stijgt. Wanneer wij onze kamers al zoo'n beetje

wintersch gaan inrichten, zitten de Italianen

nog buiten, en oude en jonge heeren loopen

nog bij een temperatuur van 7 graden C.

zonder overjas of met een dunne.

En nog in andere opzichten is de Italiaan

niet verwend
;

hij ziet met verbazing hoe dik-

wijls, hoeveel en wat wij iederen dag eten

;

en wanneer men hem op zijn groote portie

macaroni wijst, dan verontschuldigt hij zich

door te zeggen, dat deze dan ook zijn hoofdmaal

is van den geheelen dag en dat 't maar weinig

beteekent hetgeen hij verder nog nuttigt. Wat
men van sommige huisdieren zegt, kan men ook

van de Italianen zeggen : zij zijn gemakkelijk

Italiaansche boerin in bruidstooi.
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De tarantella in Napels.

te houden, niet lastig, hebben weinig zorg

noodig. En deze eigenschap gaat samen met

een andere, die men 't tegenovergestelde van

zwaar-op-de-hand zou kunnen noemen. Zijn 't

de zon, de lichte kost en de wijn, die aan deze

menschen de gracie van rust en van beweging

geven, waarnaar telkens weer de vreemdeling

vol verbazing tuurt? Italië is het land van de

plastiek en van de mimiek ; alle menschen

uit het volk, en zij het meest misschien, geven

iets te kijken al doen zij niets, juist in die

rustpoos ; interessanter nog wordt de Italiaan

als hij gaat praten en zijne oogen, het spel

zijner gelaatstrekken, zijn gebaren zijne woorden

begeleiden. Zonder veel Italiaansch te ver-

staan, begrijpt men waarover hij het heeft;

zijn geheele lichaam speelt mede, zijn vingers

leggen uit, zijne armbewegingen onderstreepen

de volzinnen, zijn rug kromt zich bij ieder

gewichtig gezegde. Wie dat gezien heeft,

begrijpt hoe 't mogelijk is een heel drama te

vertoonen zonder een woord te spreken.

Ook in het vermaak is de Italiaan met

weinig tevreden
;

hij heeft niet veel noodig om
mede in dit opzicht voldaan te zijn ; en op een

behoorlijke nachtrust gesteld, rekt hij zijn pietzier

niet lang: te Rome is omstreeks middernacht

alles stil, de muziek zwijgt, de dans-lokalen

zijn gesloten. Napels mag men nooit als voor-

beeld noemen om te bewijzen dat niet heel

Italië zoo is ; in Napels hebben de buiten-

landers te zeggen gekregen, juist anders dan

in Rome, waar het vreemde element dat sinds

eeuwen door de stad trekt, op het vermaak

geen invloed gehad heeft. Men kan deze

menschen uren lang zoet houden met een

vuurwerk of een tombola; dat zijn dan ook

de officieele pleiziertjes wanneer de overheid

lief is voor het volk. Er zijn groote vuur-

werken en er zijn kleine. Vuurwerken in het

klein, zoo schreef onlangs een in Rome ver-

toevend landgenoot, behooren ook bij eiken

feestdag van ieder dorp. In de provincie

winnen op pyrotechnisch terrein de heiligen

het van de leden der vorstelijke familie of de

heugelijke data van het vaderland ; vooral

heiligen die niet nalieten bij hun leven eenige

mirakels te verrichten en, meer dan eenig

andere sant, zij die bereid bevonden worden

van tijd tot tijd nog wel eens een mirakel te

doen, worden met ontploffingen van buskruit ver-

blijd, op den dag door den kalender aangewezen.

In het Napelsche is het haast een pantheïsme

met al de heiligen. Avond aan avond vlamt
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en knalt het daar. Van Rome uit, over de

Campagna heen, in het duister van zondag-

avonden, ziet men dergelijk feestvuur als hulde-

betoon ontstoken in kleurige punten, de rij

der dorpen van Latium langs. Des zomers

zijn daar buitengewoon veel heiligendagen,

die samenvallen met den tijd der villegiatuur

en de dagreisjes der Romeinen naar de bergen.

Het genoegen is kompleet wanneer aan het

vuurwerk een tombola voorafgaat. Voorzien

van met nummers gevulde biljetten, overdag

in de stad aan kraampjes gekocht, gaat men
naar het terrein ; de eerste nummers worden

onder algemeene onverschilligheid in het groote

bord gestoken, maar naarmate dit zich vult

met getallen, komt de bekende „ziel der massa"

in de hevige aandoeningen welke ook het

lotto en ander spel van fortuin aan Italianen

geeft. Vaak gebeurt 't dat met zonsonder-

gang en een heel kienbord vol nummers
geen prijswinner aan te wijzen is ; in dat

geval wordt het geheele genoegen den eerst-

Zwitsersche meisjes.
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Zwitsersch meisje in bruidskleed.

volgenden zon- of feestdag dunnetjes over-

gedaan.

Ook in den familie-kring geeft men zich met

ijver en overtuiging verscheidene uren over

aan het genot van de tombola. Wanneer ooit,

dan komt het daar uit, dat de Italianen

eigenlijk groote kinderen zijn. Niets is voor

dezen flauw genoeg. Buiten bruiloften en

partijen bloeit daarnevens de
,,
geestige voor-

dracht" en wat de Italianen „zaalspellen"

noemen, een veredeld pandverbeuren, een

beetje goochelen en dergelijk tijdverdrijf. Het

kinderlijk vermaak heeft alle vereenigingen in

beslag. Op zondagavond vieren ze in Rome
bij dozijnen hun feestjes met de flauwste

komedietjes en verzinsels van ceremonie-

meesters. Buitenshuis lijdt, in de steden, het

tooneel onder den kleinen smaak van den

gemeenen man ; boven het bloeddrama en de

blij-eindigende, slappe klucht kan het zich niet

verheffen, nu Pulcinella een renegaat wordt van

zijne heidensche geestigheden en zich zijne

jonge uitspattingen berouwt.

Verreweg het grootste gedeelte van de be-

volking van Zwitserland spreekt Duitsch,

namelijk meer dan 71 procent; dan volgen

het Fransch met ruim 21 procent, het Itali-

aansch met 5 procent en het Raetoromaansch

Zwitser.
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Grieksch meisje.

met even t procent. Het gebruik van

meer dan één taal in hetzelfde land

heeft invloed op de ontwikkeling des

volks. Op de hoogescholen van Basel,

Zürich, Bern, Lausanne en Genève wordt

voortreffelijk onderwijs gegeven en dat-

zelfde kan gezegd worden van de scholen

voor middelbaar onderwijs in de groote

steden en van de volksscholen die zelfs

in het kleinste Alpendorp niet ontbre-

ken. Het getal analfabeten is dan ook

bijzonder gering en bedraagt gemiddeld

0.3 procent in dit land, waar het pu-

bliek belang nummer één is en waar

alles wat ten behoeve van het alge-

meen ondernomen wordt, nooit goed

genoeg kan uitgevoerd worden. Men

EUROPA.

moet dan ook die scholen zien in hunne trotsche

breedte en voornaamheid. Er is veel degelijkheid

in Zwitserland, maar men moet niet verkeerd loopen,

want dan zoekt men ze vruchteloos
; niet naar Genève

gaan, dat een Fransche stad is, iets van Parijs, van

Marseille, van Lyon heeft en een klein beetje Zwit-

sersch is. In Genève woont de rijkdom, gaat de

weelde over straat; maar ook de afzichtelijke

armoede. In Zürich niet; daar is geen brutale

rijkdom te midden van een verschooierd proleta-

riaat, geen zwarte armoede die in lompen gaat.

In de brieven die ons „Zwitserland intiem" doen

kennen, wordt dit verschil duidelijk uiteengezet. De
samenleving is in Zürich van één kleur en de

verschillen die er bestaan onder de menschen,

bepalen zich uiterlijk tot een volstrekt minimum.

Er is in die samenleving van eenerlei maaksel geen

plaats voor anderen, tenzij deze zich kunnen her-

Griek.
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Grieksch meisje uit Athene.

vormen. De werkman is een halve meneer

en de meneer is uiterlijk een halve lomperd,

namelijk in kleeding, gang en manieren. Zij leven

op dezelfde manier, hebben dezelfde genoegens,

spelen vereeniginkje tot in den treure, kaarten,

drinken bier, schieten, turnen en zingen. De
Zwitsersche werkman, hoewel ekonomisch niet

beter gesteld dan zijn standgenoot over de

grenzen, voelt zich sociaal heel wat beter.

Hij bespeurt aan niets dat hij minder zou

wezen dan een ander burger; hij heeft dezelfde

rechten als anderen, komt in dezelfde koffie-

huizen, wordt nergens geweigerd of onheusch

behandeld. Hij heeft verder den nuchteren en

degelijken, en tegelijk vaak schrielen zin van

zijn beter gestelden medeburger. Van dezen

kan men hem des zondags niet onderscheiden.

Beide soorten dragen kleederen zonder snit,

geboorde pandjasjes, maar alles van degelijke

stof, en aan het horloge een gouden ketting

die stellig een familie-stuk is. Welk een ver-

schil met Genève! Als daar een gouden ketting

in een arbeidersgezin is, blijft hij er geen

etmaal. Daar loopt de vrouw ook niet in het

zware, sobere kleed als de vrouw in Zürich. Een

lapje zijde herschapen in een blouse, en bruine

schoentjes van vijf franken, met hooge hakken

van papier, dat zijn de hoofdbestanddeelen

van haar toilet. Genève en Zürich ontloopen

elkander zóóveel, dat men ze niet in hetzelfde

land zou zoeken. Het leven in een stad als

Zürich lijkt dorpscher, primitiever; de stugge,

boersche diknek, die misschien professor is,

drinkt in denzelfden kroeg zijn bier waar ook

winkelbedienden en arbeiders zitten en een

dienstman met zijn makkers een kaartje legt. De
Zwitser van Zürich voelt zich niet thuis in

een restaurant met groote spiegelruiten
;

hij

heeft behoefte aan een afgesloten lokaal en

maakt 't zich daar gemüthlich ; hij vindt er

zijn vrienden ; later in den avond kruipen

de stamgasten samen in "t jaegerstuebli waar

hertekoppen en geweren aan den wand
hangen en een koekoeksklok vertrouwelijk

tikt. Daar wordt nagepraat en nagedronken,

altijd in een goedaardige stemming en zonder

lawaai — soms wel tot het uchtendkrieken.

Wie voor het eerst in de stad komt, de nauwe

Niederdorf-buurten bij avond doorloopt, met

hunne gele, loenschende vensteroogen in

uitgezakte, vunze huizen, met bloempotten in

smalle-ruitjes-vensters en hier en daar kelnerin

nen in de deur-openingen, die krijgt misschien

wel den indruk, dat hij in een slechte buurt

verzeild is. Er bestaat echter geen slechte buurt

in Zürich; achter dit bedriegelijk masker gaat

hier de kleinburgerlijke, fatsoenlijke gemoede-

lijkheid schuil.

De schouwburgen beginnen er om halfacht,

acht uur, en in de buurt daarvan is het dus

druk om dien tijd. De dames wandelen er

heen zonder hoed, met een uitgaansdoekje

over het hoofd en deze traditie wordt in eere

gehouden. Het gebruik geeft aan het schouw-

burg- en concert-bezoek een lief ouderwetsch

en provinciaal sentimenteel bijsmaakje. In

Genève doet men veel moderner; daar snorren

de auto's en ratelen de rijtuigen naar den

schouwburg en zetten er heel andere toiletten

af. Na achten wordt het dan stil in de straten
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van Zürich, de winkels gaan dicht en men zou

zich kunnen voorstellen dat 't al middernacht

is; óók omdat zelfs niet in enkele straten,

zooals elders, het vertier aanhoudt. Als de

komedie's uitgaan, omstreeks halfelf, komt er

weer een beetje leven in de stad ; maar niet

lang
;
spoedig slaapt de stad definitief.

De zondag is in Zürich een dag van het

werkende volk, van de familie ; dan gaat de

vader in zijn zondagspakje, het geweer aan

een riem over den schouder, naar het schutters-

veld ; en des middags kan men die burgerschut-

ters tegenkomen, de muziek voorop, feestvie-

rend in scharen, alweer gemoedelijk onder

elkander en het mooi zijden vaandel gedragen

door den banierdrager, met een zeer pompeuze
sjerp om, en met een paar bonte veeren in

het boersche hoedenlint. Na het eten en de

schwaorze chaffie wordt met recht de zondag

familiedag. Bezoeken afleggen doet geen mensch

daar na 't middaguur ; het officieele bezoek-

uurtje ligt tusschen elf en twaalf; na twaalven

is men niet thuis, want dan wordt er ge-

wandeld. Dan trekt het stadsvolk naar buiten,

langs de boschpaden door de donkere wouden,

langs de heuvels, de wijnlanden, het paradijs

van boomgaarden en landhuizen, langs het

meer, van dorp tot dorp, van waldhaus tot

waldhaus, langs de kronkelende wegen van

het schilderachtige Sihldal en hoog op het pad

naar den Uetli-top — overal kleurt en jodelt

het frissche zondagsleven. Dan raderen de

booten vol menschen uit, muziek aan dek en

't vlaggedoek bloedrood van den top; zoo

verspreiden zich tienduizenden van het echt

Zwitsersche zondagsvolk over het land, burger-

volk zonder diep verschil van stand of kleeding.

Bij slecht weer hokt men samen in een too-

neelzaaltje van de buitenwijk of van een dorp

in de buurt, waar rederijkers, zangers of turners

optreden en waar van 4 of 5 uur af, als de

voorstelling afgeloopen is, gedanst wordt tot

aan den tijd voor het avondeten. Zonder

danspret kan men zich Zürich niet denken

;

op appeltaart, wijn en een zondags-kavalier

vlast ieder meisje in Zürich, zes dagen lang;

en als deze dingen gekomen zijn, als er van

de appeltaart gesmuld is en met den kavalier

gedanst, dan beginnen diezelfde idealen in de

verte, heel klein weer op te doemen. Na tien

uur is het minste kabaal of geschreeuw in de

straten verboden ; na tien uur mag er zelfs

niet anders piano gespeeld worden dan in een

behoorlijk gesloten vertrek; en na elf is zelfs

het piano-spelen in een behoorlijk gesloten

vertrek polizeilich untersagt. Zoo zorgt de

politie — is het niet roerend? — dat de Züricher

burgers en burgeressen gerust slapen.

Het Grieksch dat heden ten dage in Grieken-

land gesproken wordt, noemden wij, bij de

beschrijving van Europa in 't algemeen, een

verder ontwikkeld oud-Grieksch, met zeer veel

uitdrukkingen van Slavische en Albaneesche

afkomst. Een scherp waarnemend reiziger, op

een tocht van Rome naar Jeruzalem, schrijft

dat de tegenwoordige Grieken, met enkele

kleine wijzigingen, dezelfde taal spreken als



HET ZUIDEN. 333

hunne voorvaders in Perikles' tijd; dat zij, on-

danks hunne niet te miskennen vermenging met

Slavische en Albaneesche stammen, echte Hel-

lenen gebleven zijn, levende onder nagenoeg

dezelfde natuurlijke invloeden als die voor-

vaderen ; dat de Grieken van thans volstrekt

niet verbasterd zijn, vergeleken met de Grieken

van toen, en daarvoor te veel karaktertrekken

gemeen hebben met die illustere voorzaten,

wier doen en laten gewoonlijk met de toege-

vendheid, met dezelfde appreciatie besproken

worden, waarop alles wat dood is vast reke-

nen kan.

De Grieken zijn, volgens dezen opmerker,

een zeer schoon volk. Of, om verwarring te

voorkomen — want het is heel onzindelijk —
een mooi volk. Vooral des zondagmiddags

komen de vrouwen buitenshuis ; in Athene
wordt op dien dag op vele plaatsen

muziek gemaakt, en de koffiehuizen

in de omgeving zijn vol, maar of de

eigenaars daarom veel verdienen, mag
betwijfeld worden ; want de Grieken,

wier hoofddeugd matigheid in eten

en drinken is, kunnen uren lang rond

een tafeltje zitten en een mastiek, een

soort slechte, gekruide jenever, op een

loekoemi, een stukje geparfumeerde

gom, of een schoteltje vruchtenijs

gebruiken, en een aantal vrienden

om zich heen verzamelen, die zich of

met een glas water of met heelemaal

niets tevreden stellen. Ongeveer dus

als Hollandsche dames, die na rijp

beraad eindelijk tot 't zeer gewichtige

besluit komen drie personen thee-

water te bestellen.

De Atheners zijn trotsch op 't

Athene van dezen tijd, dat eigenlijk

een vervelende stad is, met haar

kunstmatige griekschheid en maar
enkele gebouwen, die men met ge-

noegen aankijkt. Hoewel de Atheners

hun land niet tot ons werelddeel reke-

nen — immers zij zeggen van iets

dat het uit Europa komt — heeft

de stad een banaal Europeesch-

Grieksch karakter en oogenschijnlijk

niets eigenaardigs Oostersch, noch in

hare straten, noch in de bazaar of in

de onzindelijke volksbuurten, met hare

uitstallingen van koopwaar, open en bloot.

Totdat een doode hond die op straat ligt te

vergaan, of een cactusblad dat boven een

muur komt kijken den wandelaar zegt, dat

hij in het Oosten is. Zoo is de stad en zoo

zijn ook de bewoners ; oude mannen ziet men
soms nog het nationale kostuum dragen, maar

overigens vindt men dit alleen buiten de steden.

In Athene gaan de Atheners gekleed als

Parijzenaars, met eenige afwijkingen die een

volk, dat in den zonneschijn leeft en dus

eewend is aan veel kleuren en aan veel natuur-

weelde zich gaarne veroorlooft. En Fransch

spreken doen zij ook, mede met eenige afwij-

kingen, zeggende b.v. : Ze n'ai pas d'arzent;

wat vaak gebeurt. Overigens spreken de

Grieken en ook de in Griekenland wonende

Albaneezen, Walachen, Bulgaren en Turken

Grieksch meisje uit Smyrna.
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de charge van den Fransch-

zoodanig is

allen nieuw-Grieksch. De Griek

is

man en als zoodanig is een

overdadige lust in politiek

hem eigen ; een politieke mee-

ning heeft hij gewoonlijk eerder

dan een knevel.

Buiten de universiteiten van

Athene en Korfoe is er een

reeks vakscholen van allerlei

soort en een aantal gymnasia

en inrichtingen voor lager on-

derwijs, die alle goed bezocht

worden, maar het tekort aan

menschen, die hunne krachten

wijden aan de vermeerdering

van de produktiviteit des bo-

dems — waaraan Griekenland

zoo erg behoefte heeft —
niet aanvullen. Van de geheele

oppervlakte die het koninkrijk

beslaat, ligt meer dan de helft

volkomen onbebouwd en wordt

tien procent als weiland ge-

bruikt ; en dat is wanneer men
den aard en de deugdelijkheid

van den grond in aanmerking

neemt, volstrekt geen goede

verhouding. Men vindt er hooge

gebergten en er zijn ruwe berg-

landschappen, die groote op-

pervlakte beslaan en nu een-

maal geen, althans geen direkt

nut kunnen afwerpen ; maar
het overige is sedert eeuwen
verwaarloosd, en door een

onbedachtzame ontwouding heeft

geregelden toevoer

bracht en dus den landbouw geschaad. De
bouwgrond beslaat maar 15 procent van het

vlakke land en voor den wijnbouw wordt niet

meer dan 3 procent gebruikt. Tarwe, gerst,

gierst en maïs worden in zulk een onvoldoende

hoeveelheid verbouwd, dat het graan bovenaan
staat op de lijst van de volgens de waarde

gerangschikte invoerartikelen; in 1903 werd

tot een bedrag van 20 millioen gulden aan

graan en meel ingevoerd — zoo zegt de

officieele statistiek, die niet erg te vertrouwen

is. Onnatuurlijk is het ook, dat in een land

als Griekenland in hetzelfde jaar voor bijna

men den

van vocht van streek ge-

Turk.

3 millioen gulden aan vee en voor meer dan

een half millioen aan leder ingevoerd werd.

Slechts aan de krenten-kultuur wordt zorg

besteed, zegt het konsulair verslag over 1903,

doch de andere produkten, die waarschijnlijk

de moeite beter zouden loonen, blijven geheel

veronachtzaamd. Een goed kredietwezen voor

den landbouw bestaat niet, wel hoofdzakelijk

door het ontbreken van een kadaster. Heeft

een landbouwer geld noodig, dan kan hij het,

zelfs onder verband van zijn land, slechts

moeilijk vinden en is hij genoodzaakt een

woekerrente, dikwijls 30 procent en meer

bedragende, te betalen, om, zoodra hij niet

bij machte is een termijn te voldoen, zijn
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goed in handen van den geldschieter te zien

overgaan. Dit is ook een der oorzaken waarom

de overige kuituren niet de ontwikkeling ge-

kregen hebben, welke onder den gunstigen

invloed van grond en klimaat had kunnen

verwacht worden. De ekonomische toestand

van den landbouw is daardoor zeer treurig

en het gouvernement is somtijds genoodzaakt

in enkele provinciën van de inning der be-

lastingen af te zien, daar de boeren in zulke

armoedige omstandigheden verkeeren, dat zij

niet in staat zijn die belastingen op te brengen.

Intusschen stelle men zich niet voor, dat de

aanwezigheid van een kadaster de Grieken

hervormen zou in een volk van nijvere land-

bouwers; en stellig niet de dungezaaide

bevolking van het midden des lands, die

armer, arbeidschuwer en onbeschaafder is dan

de bewoners van den Peloponesus. Streken

waar het om zijn luiheid berucht volk het

liefst met 't geweer op den rug over de

bergen zwerft, den kost verdienend door

moord en diefstal, zijn er nog vele, naast

andere waar de roofpartijen eenigszins drage-

lijker geworden zijn.

Groote degelijkheid is niet de sterke zijde

van den Griek ; een stads- of staatsbaantje is

zijn ideaal, dat hem veroorloven zal in of

voor een koffiehuis, pratende over de politiek

en rookende, den tijd te dooden met andere

lanterfantende politieke beunhazen. Gelukkig

ook zijn zij die in een mooie uniform, met
een lange sabel, fraaie knevels en een monocle

door de hoofdstraten kunnen flaneeren ; en

van deze gelukkigen zijn er niet minder dan

1900. De Griek is intelligent zooals een poedel

dat is, leerzaam
;

zijne kennis is zeer opper-

vlakkig. In zaken beproeft hij zijn partner te

bedriegen; gelukt hem dat, dan minacht hij

hem; gelukt 't hem niet en blijkt zijn handels-

vriend nog slimmer, dan krijgt hij voor dezen

groot ontzag ; dit is een gewone Oostersche

trek. Grieken vergeten in den vreemde hun
land niet, ook niet wanneer het hen daar

goed gaat ; zoodoende verrijzen er in Grieken-

land hospitalen, hoogescholen, musea, meer
en veel grooter dan een klein volk noodig

heeft. Tienfj drachmen, franken, belasting te

moeten betalen, vinden zij een zeer verkeerde,

uit Europa ingevoerde nieuwigheid ; maar
ieder neemt zich voor om, indien hij eenmaal

rijk wordt in zijn land of elders, aan de plaats

zijner geboorte dit, en Athene dat te schenken.

Deze karaktertrek, de goedgeefschheid van

elders vertoevende landgenooten, wordt in

het bovengenoemde konsulair verslag mede

ter sprake gebracht, naar aanleiding van de

zeer toegenomen landverhuizing. In 1899

bedroeg het aantal geëmigreerden 7000, in

1903 23.900, en deze toenemende neiging tot

emigratie, vooral naar Amerika, was bij de

regeering een punt van — natuurlijk ernstige —
overweging. Er werden maatregelen beraamd

om haar tegen te gaan. Welke, wordt niet

vermeld ; maar men is eindelijk tot de over-

tuiging gekomen, dat deze landverhuizing in

plaats van nadeel op te leveren, het land

ten goede komt, omdat de Grieken „door

hunne matigheid, zuinigheid en ontwikkeling,

in korten tijd aanzienlijke bedragen kunnen

overleggen, welke zij — als zij niet zelve

terugkomen — aan hunne familiën overmaken,

waardoor de financieele toestand des lands

verbetert".

Dit is zeker een heel eigenaardig middel

tot verbetering van de geldmiddelen eens rijks.

De landen die tegenwoordig het Europeesch

Turkije samenstellen, zijn maar een klein deel

van het voormalige machtige Turksche rijk in

Europa. Dat kleine deel zal nog wel kleiner

worden, want de oostersche quaestie, die

sedert tientallen van jaren niet van de politieke

agenda afgevoerd is, kan men in het wezen

der zaak de quaestie noemen hoe men — de

mogendheden — de samenstellende deelen

van Turkije in parten zal snijden en aan de

belanghebbenden toewijzen, zonder dat daar-

over hoogloopende oneenigheid ontstaat.

Inmiddels hoort men van Turkije weinig goeds ;

waar op bladzijde 381 in het eerste deel van

dit boek een en ander over het Turksche rijk

in Azië gezegd is, werd ook van deze gewoonte

melding gemaakt. Er is geen volk waarvan men
de tekortkomingen, op een rij naast elkander

geplaatst, niet zóó breed kan uitmeten, dat

anderen, ter bescherming van de „rechten der

menschheid", meenen te moeten tusschenbeide

komen. Turkije is een Oostersch land, ook het

Europeesche, heeft Oostersche manieren, wordt

slap geregeerd door een leger van onbetrouwbare

beambten en lijdt voortdurend aan geldgebrek;
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sedert den Krim-oorlog is de staatsschuld tot

enkele duizenden millioenen aangegroeid en

bij de schaarsche bevolking, de onvoldoende

bewerking van den grond en de onontwik-

kelde industrie, is er weinig kans, dat zulk een

schuldenlast ooit zal afgewenteld worden ; deze

finantieele benauwdheid heeft Turkije sterk

afhankelijk gemaakt van west-Europeesche

mogendheden en evenmin als het individu,

heeft een staat die in de neer is, veel kans

zich vrienden te maken. Maar wie oog heeft

voor de schoonheid van het Oosten en de

gave bezit het goede in den mensch op te

merken, zelfs al behoort deze mensch tot de

Osmanli, zal, zonder de Verhevene Porte nu

juist als iets subliems te aanbidden, anders

oordeelen over dit aan de neg van Europa

gelegen land en zijne bewoners, dan zij die

tot persoonlijke kennismaking niet in de

gelegenheid waren en 't beschaafd vinden

met anderen, die het óók van hooren-zeggen

hebben, Turkije de huid vol te schelden. Het

is lang geleden, 't was halverwege de acht-

tiende eeuw, dat een Engelsche dame Turkije

het land vond waar de vrouwen het vrijste,

de mannen het getrouwste, de godsdienst het

reinste en de manieren het beschaafdste waren.

Er kan intusschen veel gebeurd en veel ont-

aard zijn ; maar men vergete niet, dat 't eene

vrouw is die zoo schrijft, en dat alleen deze

soms in de gelegenheid is ginds het familie-

leven te leeren kennen; den man volgen mag
waar hij zich van zijn besten kant vertoonen

kan : in den omgang met zijn vrouw, met zijn

moeder, zijne zusters. Hoe hoffelijk -- schrijft

onze landgenoot, nourri dans le sérail, althans

overdrachtelijk — hoe beleefd de Turk ook

is en hoe gastvrij tevens tegenover een vreem-

deling en in 't bijzonder tegenover een Euro-

peaan, in zijn huis komt deze zelden, en het

zou zelfs onbescheiden gevonden worden, indien

men hem vroeg hoe mevrouw en de juffrouwen

't maken. Het Turksche familieleven bezit iets

patriarchaals, dat in het Westen bijna geheel

verloren gegaan is. In de echte Turksche

steden, Stamboel niet uitgezonderd, vond men
oorspronkelijk geen vermaken buitenshuis, geen

schouwburgen, geen clubs, 's avonds geen koffie-

huizen ; het zijn de Christenen die er dat alles

gebracht hebben. Het echt-Moslimsche gezin is

voor den vader en zijne volwassen zoons het

eenige genoegen, en een Turk, die op een goeden

naam onder zijne geloofsgenooten prijs stelt,

bezoekt maar zeer zelden speelclubs, dames-

kapellen en andere vermakelijkheden. Die Turk

is dus aangewezen op het leven in zijn harem
;

gezelligheid zooals wij ons die denken, is daar

niet
;

wij zouden 't er, naar onzen smaak, eer

saai noemen. Men amuseert zich met een

spelletje en met de kinderen; en het stemt

vriendelijk jegens de ouderen, wanneer men
hen met de kinderen ziet spelen en het ge-

duld en de zorg heeft kunnen bewonderen,

waarmede zij de kleinen tegemoet komen.

Dikwijls zijn deze kinderen geroofde slaafjes,

gestolen Turksche, Armenische, Koerdische of

Grieksche jongetjes en meisjes, die, eenmaal in

een familie aangeland, gewoonlijk beter be-

handeld worden, ook wat hun opvoeding betrelt,

dan zij 't bij vader en moeder zouden gehad

hebben. In geenen deele staan zij bij de kin-

deren des huizes achter en, demokratisch als

de Turksche maatschappij is, kunnen de jongens

het tot de hoogste betrekkingen in den lande

brengen, de meisjes de beste huwelijken doen.

Maar eerst dienen de slavinnen de hanoem,

de vrouw des huizes, die er prijs op stelt een

aantal van deze meisjes om zich heen te hebben,

een luxe, zooals elders bv. het verzamelen van

blauw porcelein is.

Onze manieren zijn dat niet; die zijn veel

beter ; zóóveel, dat wij op al de volken van

de heele wereld onze manieren moesten kunnen

enten.

De Volken der Aarde. II. 43
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Veel ophef hebben de Noormannen van

hunne tochten naar Amerika blijkbaar niet

gemaakt, anders zou Columbus nooit den

naam gekregen hebben van ontdekker van

Amerika. In den weg daarheen, tusschen het

noordwesten van Europa en het noordoosten

van Amerika, lagen als pleisterplaatsen de

Faröer, IJsland en Groenland, maar de reis

was niettemin lang en voor de draken en

hunne bemanning gevaarlijk. In een der

laatste decenniën van de 9 ,,e eeuw onzer

jaartelling moeten de Noorweegsche vikings

onder aanvoering van Ingolf zich neergezet

hebben op IJsland; omstreeks 983 kwam
Erik de Roode op Groenland en stichtte daar

een kolonie. En drie jaar later dreef Bjarne

Herjulfsson, onderweg zijnde van IJsland naar

Groenland, naar het zuidwesten af en kreeg

toen een begroeid bergland in 't zicht, op

welks kust een doorstaande zuidenwind hem
naar het doel zijner reis voerde ; dit bergland

moet het Noord Amerikaansche vasteland ge-

weest zijn in de buurt van Straat Belle Isle

of wel Newfoundland. In het jaar 1000 rustte

Leif, de zoon van Erik den Rooden, een schip

uit dat 35 koppen voerde en bestemd was

om het land van Bjarne of althans het westland

te gaan opzoeken. Hij kwam eerst aan een

onherbergzame rotskust, Helluland, d.i. Steen-

land, toen aan een streek met dicht bosch,

Indiaansche vrouw met een kind op den rug.
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genoemd hadden, en Thorwald

werd daarbij door een pijlschot

gedood. Maar ondanks deze

haken en oogen werden de Vin-

land-vaarten ruim drie eeuwen

lang voortgezet. Nog in het

jaar 1368 gingen de Noor-

mannen met hunne schepen uit

Markland timmerhout halen en

in de twaalfde eeuw moet zelfs

een Groenlandsche bisschop

voor dienstzaken naar Vinland

geweest zijn.

Dat dit kusten waren die tot

het tegenwoordige Amerika be-

hooren is wel zeker, maar het

valt niet gemakkelijk uit te

maken precies waar de Noor-

mannen geland zijn en hoe hunne

kolonies daar opnamen. Hellu-

land kan evengoed een stuk

rotsachtige kust van Newfound-

land geweest zijn, bijv. in de

buurt van kaap Race, als van

Labrador ; Markland even goed

kaap Breton als Nieuw Schot-

land of Maine ; en Vinland even

goed Nieuw Schotland als Mas-

sachusetts, Rhode Island of New
Markland, d.i. Boschland, en eindelijk aan een Jersey; want in al deze streken groeit in 't

oord waarvan de in het wild groeiende wijn- wild een wijndruif met smakelijke vruchten,

druif het meest bijzondere kenteeken was, Allengs geraakten de koloniën der Noorman-

Vinland, d.i. Wijnland. En — steeds was de nen, tengevolge van ziekten en van het ruwe

mensch dezelfde — in dat wijnland beviel het klimaat, in verval ; de aanvulling uit het moeder-

de vikings zoo goed, dat zij er hutten bouwden, land bleef achterwege en in de eerste helft der

Leifs budir, en daar eenigen tijd bleven. Toen I5 de eeuw hadden de nederzettingen zoo weinig

keerden zij naar Groenland terug, wellicht weerstandsvermogen, dat vijandig gezinde Eski-

met een tros wijndruiven aan een draagstok, mo's in staat bleken die geheel ten onder te

zooals de verspieders van het land Kanaan brengen ; daarna hielden de Vinland-vaarten op.

medebrachten uit het dal Escol ; hoe het zij — Het bericht van de ontdekking dezer landen

de beschrijving die de teruggekeerden van het bereikte Duitschland en werd in de historisch-

land gaven, moedigde anderen aan ook der- geografische geschriften van Adam van Bremen

waarts te stevenen en zoo volgden er ver- vermeld, zooals zij mede beschreven is in de

scheidene Vinland-vaarten, waarvan er door de oorkonden van IJsland. Als een groote wereld-

vestiging van koloniën gevolgd werden ; o.a. gebeurtenis is het feit echter noch in de

door Leifs broeder Thorwald in 1003, en door Noorsche rijken, noch elders in het middel-

Thorstein in 1004; en een paar jaren verder, eeuwsche Europa geboekstaafd. Waarvoor als

in 1007 ging de IJslandsche handelaar Thor- verontschuldiging kan strekken, dat het land

finn Karlsevne er heen met 160 man. Toen zich aan de Noorsche zeevaarders in heel wat

gebeurde het dat de Noormannen ongenoegen soberder uiterlijk voordeed dan het land dat

kregen met de inboorlingen, die zij Skralingers in 1492 Columbus „ontdekken" zou.
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Daar is veel gebeurd met de bewoners van

Noord Amerika na deze ontdekkingstochten

uit de vijftiende eeuw; eerst het energiek

verzet van de oermenschen dezer nieuwe wereld,

de koperkleurige „Indianen" zooals Columbus

hen bij vergissing noemde en zooals iedereen

ze sedert is blijven noemen ; daarna hun terug-

trekken, schrede voor schrede wijkend voor

de steeds dichtere drommen van bleekgezichten,

die na Cortez, Raleigh en Cartier aan wal

stapten ; in den loop der eeuwen is het gebied

der oorspronkelijke bewoners allengs inge-

krompen, zwak als zij waren tegenover den

vreemden vijand. Akkers en jachtvelden der

roodhuiden zijn in het bezit geraakt van de

blanken, door koop en door geweld, door

woordbreuk en arglist; en de Indianen, in

vredestijd te goeder trouw en

geloovig, in den oorlog gruwe-

lijk wreed en voor den dood

onbevreesd, hebben vruchte-

loos getracht, met het woord

en met de daad, hunne rechten

op den voorvaderlijken grond

te beschermen. Talrijke stam-

men gingen daarbij tot den

laatsten man te gronde of

smolten samen tot een onaan-

zienlijk troepje ; en ook de

numeriek sterkere groepen

komen eenmaal aan de beurt

en zijn bestemd om te ver-

dwijnen onder den druk der

indringers.

Er is met deze menschen

huisgehouden op een verschrik-

kelijke manier ; de eene onge-

rechtigheid is op de andere

gestapeld, het eene jaar voor,

het andere na; 't bleek hier

opnieuw dat wanneer geldzucht

en landhonger den mensch te

pakken krijgen, hij terugdeinst

voor niets. A century of dis-

honor heeft men het tijdperk

geheeten waarin de Anglo-

Amerikanen tegenover de In-

dianen een politiek van onrecht

en onverstand gevolgd hebben
;

en de naam was verdiend.

In stede van de Indianen te

laten in de reservations die men hun eenmaal

aangewezen had, werden zij öf vandaar over-

geplaatst naar elders, öf een deel van het

grondgebied werd hun afhandig gemaakt; dit

gebeurde met de Sioux ; en de Cherokees

en andere beschaafde Indianen, die men in

1838 uit hun toenmalig vaderland verdreef,

werden op het allerlaatst van de vorige eeuw

naar Mexiko gevoerd. Maar dit is nog niets

dan onschuldig spel vergeleken bij de gru-

welen die begaan zijn jegens een rustige en

goedgezinde bevolking. Every Indian is a bad

Indian; only a dead Indian is a good Indian,

zoo heette 't bij de blanken, aan de grenzen

van het gebied waar de Indianen huisden

;

en naar dezen regel handelde men. De vijf-

honderd millioen dollars die de Vereenigde

Indianen-opperhoofd van Noord-Amerika.
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Groep Indianen van Noord-Amerika.

Staten uitgegeven hebben in den oorlog tegen

de Indianen is een welsprekend cijfer. Zooals

de nacht afsteekt tegen den dag, zoo onder-

scheidt zich de politiek der Vereenigde Staten

van de in Canada gevolgde, waar ook Indianen

wonen, en ook 't Angelsaksische ras met hen

in aanraking kwam, waar nooit gevochten en

geen geld uitgegeven is ; waar de inlanders

als menschen behandeld werden en de Britsche

heerschers van ,,onze Amerikaansche onder-

danen" spreken.

Voor bijna niets heeft de regeering der

Vereenigde Staten landen gekocht zoo groot

als koninkrijken in Europa ; ontelbaar zijn de

gevallen dat de Indianen door hare beambten
bedrogen zijn en geen recht konden krijgen

;

dat hongerige en door kontraktbreuk tot ver-

twijfeling gebrachte stammen naar de wapens
grepen om voor zich en hun land te strijden.

Waarbij nog komt dat een aantal van deze

stammen, de Delawaren, Cherokees, Seminolen,

VVinnebagoes, Nez percés, Ponca's, geenszins

wilden waren, maar op een hoogen trap van

beschaving stonden. Dat noch de wetgeving

noch de blanken die 't meest met de Indianen

in aanraking kwamen onschuldig waren aan

de vijandelijkheden die van de stichting der

Unie af het land beroerd hebben, dit moest

president Grant in 1869, na een persoonlijk

onderzoek aan de grenzen van het gebied der

Indianen en binnen dat gebied zelf, openlijk

erkennen. Het plunderen door de Indianen

op de grenzen was een in nood bedreven

daad ; want het steeds nader komen van de

blanken dwong hen hunne vruchtbare akkers

te verlaten en naar streken de wijk te nemen
waar graan noch wild was

;
honger noodzaakte

hen muilezels, paarden en vee te rooven van

de kolonisten om iets te eten te hebben
;

zij

werden vervolgd en streng gestraft, zonnen

op wraak .... dit is het begin van bijna al

de oorlogen met de Indianen. Het verhaal

dezer gebeurtenissen moet ieder eerlijk hart

in vlam zetten en deed in 185 1 reeds den

minister van binnenlandsche zaken vragen

hoe de almachtige gerechtigheid sluimeren

kon te midden van zulke onmenschelijke

ongerechtigheden.

Het land der reeds meergenoemde Cherokees

lag in de bergen van Georgië, Noord-Carolina
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en Tennessee
;

zijn bodem is

vruchtbaar, zijn klimaat mild

en het was wat het nog is,

een der mooiste streken in

het oosten der Vereenigde

Staten. Toen Oglethorpe en

zijn kolonisten zich daar neer-

zetten, toonden de Cherokees

zich hunne hulpvaardige vrien-

den
;
maar, zooals overal elders

gebeurde, de vriendschap be-

koelde tengevolge van de

eischen der blanken en het

gastvrije volk begon te lijden

onder de hebzucht der vreem-

delingen. Men sloot verdragen

die niet nagekomen werden

en langzamerhand slonk het

territoor der Indianen, totdat

hun nog maar een klein restje

bleef van het voormalig gebied.

Maar ze voelden zich gelukkig-

door althans te mogen blijven,

in het land hunner vaderen

en bij de graven hunner voor-

zaten. Opmerkelijk snel hebben
zij zich tot een landbouwend
volk ontwikkeld

; zij hadden
weiland en tallooze kudden,

en op de rivieren voeren prau-

wen af en aan, handel drijvend

met naburige staten ; in de

bloeiende dorpen weefde men
wollen en katoenen stoffen,

en verscheidene ambachten
werden er beoefend, terwijl de jeugd op scholen,

toenemend in aantal ieder jaar, onderricht

genoot. In New Echota, de hoofdstad, was
een bibliotheek, een museum en een drukkerij

waar „The Cherokee Phoenix" verscheen.

Niettegenstaande dit alles bekend was, eischten

de blanken dat deze „wilden" —- mede-christenen

nogal 1 — uit hun midden verwijderd zouden
worden, uit het land dat hun „voor de eeuwig-

heid" was toegezegd. In 1817 hadden de

Vereenigde Staten bij kontrakt aan ieder familie-

hoofd dat ten oosten van de Mississippi als

burger wilde blijven wonen, 640 acres land

als levenslang bezit gewaarborgd, met de be-

paling dat het onvoorwaardelijk op de kinderen

zou overgaan. En binnen twintig jaren zag

ludianen-hoofd van Noord-Amerika.

men dezelfde opperhoofden der Cherokees

smeeken hen ongestoord in hun land te laten.

Ter eere van enkelen moet gezegd worden,

dat protesten tegen een zoo smadelijke beje-

gening- als alleen uit een volmaakt eerloos

karakter kan voortkomen, niet uitbleven. Maar

helpen deed 't niets. Redeloozer wezens dan

het meest redelooze vee en 't kruipendste ge-

dierte waarmede de mensch, als pièce de résis-

tance van den laatsten scheppingsdag, ter wereld

kwam, hebben in 1835 de Cherokees gedwongen

hun land te verlaten voor de reservation.

„Remember the Cherokee nation", zegge men
nu tot den Amerikaan die gaarne zichzelf roemt.

Zoo is Noord-Amerika een land van blan-

ken geworden, het werelddeel waar deze,

De Volken der Aarde. II. 44
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Indianen-hoofd van Noord-Amerika.

heer en meester van het voor expansie ge-

schikte terrein, vrij zich bewegen, waar land-

bouw en industrie een ongemeten veld vinden

tot ontwikkeling. Sedert het begin van den

beschavings arbeid dien zij hier ondernamen,

en waarbij de hoogheid van het blanke ras

tegenover het gekleurde weer zoo duidelijk

sprak, reeds tijdens de eerste vestiging (in

Virginia omstreeks 1619), hebben de immi-

granten hier negerslaven ingevoerd en zijn zij

nadien negerslaven blijven invoeren ; en deze

hebben zich in hun nieuw land zoo goed

weten te schikken, dat het getal Afrikaansche

„zwarten" en mulatten thans 29 millioen be-

draagt, over Noord- en Zuid-Amerika verspreid.

Na de opheffing der slavernij hebben de

blanken de Chineezen binnengeroepen als hulp

bij het werk en gedurende eenige tientallen

van jaren had 't den schijn alsof het kustland

aan den Stillen Oceaan door deze Mongolen

overstroomd zou worden. Maar toen is de

toevoer uit Oost-Azië gestuit door

een verbodsbepaling, met het gevolg

dat de Chineezen, met hunne mede-

Mongolen de Eskimo's, in heel Ame-
rika nog geen half millioen tellen.

Bruine, goed-gebouwde menschen,

met grof, zwart, als een paardestaart

saamgebonden haar en beschilderde

lichamen, die met groote behendig-

heid hunne uitgeholde boomstammen
door het water stuurden, kalebassen

als drinknappen gebruikten, katoen

tot draad sponnen en bijna in elk

opzicht intelligent en leerzaam zich

toonden, aldus waren op de Bahama-

eilanden de eerste Indianen Columbus

en zijnen gezellen vriendelijk en vol

vertrouwen tegemoet gekomen. Een-

dere menschen, „bruin als de Sara-

cenen" begroetten Giovanni Veraz-

zano, een Florentijnschen zeevaarder,

op de vlakke kust van Zuid-Carolina

en aan den mond van de Hudson-

rivier ; en in gelijken zin heeft Hariot

verteld van den aard en van het

doen en laten dezer menschen tijdens

het begin van de vestiging der blanken

;

in 't bijzonder spreekt hij over de

dunne baarden van het ras en roemt

hij de matigheid der Indianen bij

het eten en drinken, en hunne natuurlijke

manier van leven en den langen levensduur

dien hij daarmede in verband brengt ; met zorg

bebouwden zij de maïsvelden en teelden zij

tabak en ook kalebassen, meloenen, boonen,

en zonnebloemen wier pitten zij verbakten tot

brood. Vrij van alle hebzucht, leidden deze

menschen een tevreden leven en des nachts

vierden zij hunne feesten. Misschien was niet

alles zoo fraai als deze berichten doen onder-

stellen ; maar als bijna zeker mogen we aan-

nemen, dat de eerste oneenigheid tusschen

blanken en Indianen door de schuld van eerst-

genoemden ontstond, wanneer wij lezen dat

Columbus en Verazzano de hun bereide vrien-

delijke ontvangst door het rooven van men-

schen en kinderen vergolden. Grooten invloed

bij de Indianen hadden reeds volgens oude

verhalen de medicijnmeesters. De dorpen en

steden, uit blokhuizen bestaande, waren gepa-

lissadeerd en de vrouwen droegen wapens
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evenals de mannen, naar de manier der oude

Pieten, wel een bewijs dat 't niet allerwege

pais en vree was. Wat er in latere mededee-

lingen van de Indianen gezegd werd, komt met

deze oudere vrijwel overeen.

Het aantal stammen, verschillend in taal en

zeden, was in het begin van de voor hen

noodlottige kennismaking zeer groot, en het

is voor de ethnologen geen gemakkelijke taak

geweest de verwantschap dezer menschen uit

te vorschen. Het ras dat in Noord-Amerika

aangetroffen werd is stellig zeer oud, en dezelfde

geografische invloeden die wij nog tegenwoordig

aan het werk zien, hebben zich reeds langen,

langen tijd doen gelden. De massieve vorm

van het werelddeel begunstigt uitermate het

heen en weer trekken van horden en stammen,

en stellig bleven botsingen na een ontmoeting

van onvriendelijke rasgenooten en gevechten

met naburige staten niet uit ; zoo laat 't zich

denken dat reeds in voorhistorische tijden

geheele stammen uitgeroeid zijn en dienvol-

gens ontbreken op vele plaatsen de ethnologi-

sche overgangsvormen, bepaaldelijk in de taal.

Maar natuurlijke beletselen voor eene vermen-

ging van den eenen stam met den anderen

bestonden er niet, zoodat het algemeen karakter

van het ras zuiver bewaard bleef, terwijl te-

gelijkertijd de differentieëering der taal haren

loop voortzette. Goed onderscheiden Indi-

aansche talen — dialekten uitgezonderd —
zijn er in Noord-Amerika niet minder dan

zeventig.

x\lleen de Mexikaansche stammen brachten

het tot de vorming van een staat ; zij huisden

in een landstreek die scherp begrensd en van

diepe insnijdingen voorzien is. Hier zetelden

de Maya, die alleen het schiereiland van

Yucatan en de landengte van Tehuantepec in

hun bezit hadden ; voorts woonden er de Tol-

teken, sedert de 7
cle eeuw van onze jaartelling-

in hun aanzienlijk rijk; en na hen de Azteken.

Al de Mexikaansche stammen tot één verbond

samen te brengen gelukte aan den eenen

zoomin als aan den anderen, en het rijk van

Montezuma bezweek reeds bij den eersten

aanloop der Spanjaarden, juist omdat Cortez

op de inlandsche vijanden der Azteken reke-

nen kon.

De Tarahoemare en de Huichole zijn twee

merkwaardige volksstammen, die een zeer

weinig bezocht en ten deele nog onbekend

gedeelte van Mexiko bewonen. Beide stammen
huizen, de een in het noordelijke, de andere

in het zuidelijke deel der Siërra Madre, het

gebergte dat te beschouwen is als eene voort-

zetting van het rotsgebergte. Voor zooveel

het westelijke deel van dit gebergte 't grens-

gebied vormt van Mexiko en de Vereenigde

Staten, was het nog kort geleden in de macht

der Apachen, die in 1883 door den Ameri-

kaanschen generaal Crook onderworpen werden.

Tusschen 1890 en '98 is dit land wetenschap-

pelijk onderzocht en in den aanvang dezer

periode zwierven nog onverzoenlijke benden

door de wildernis. De stammen van deze

streken gelijken lichamelijk veel op elkander

;

't zijn menschen van gemiddelde lichaams-

grootte, sterk en gezond ; de kleur hunner

huid is licht-chocalade-bruin, sluik en gitzwart

Noord-Amerikaansche Indiaan.
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is hun haar. Zij kweeken maïs en boonen,

en leven hoofdzakelijk van plantaardig voed-

sel. Tengevolge van de aanraking met blan-

ken zijn ze vee gaan houden, echter niet

onmiddellijk voor voedsel, maar om te offeren

bij godsdienstige plechtigheden : is een on-

beteekenend deel ervan weggelegd voor de

goden, dan wordt het overige door de men-

schen genuttigd. Het zijn runderen, herten

en kalkoenen die ten genoege van goden en

menschen in offerspijzen omgezet worden. Van
de koehuiden worden sandalen gemaakt, van

de wol ^dekens en gordels. De kleeding ver-

vaardigt men van goedkoope katoentjes, door

de Mexikanen geleverd. De oorspronkelijke

manier van landbouw, die over de geheele

wereld weinig verschilt, wordt ook hier nog

gevolgd : men hakt het kreupelhout om, steekt

den boel in brand, stoot later met den pun-

tigen pootstok gaten in den grond, zaait

daarin de graankorrels en schuifelt de gaten

met den voet dicht. Hier en daar is men thans

met den os gaan ploegen. De meeste van deze

stammen zijn nog met pijl en boog gewapend.

Het schijnt onder de Mexikaansche Indianen

niet gebruikelijk te zijn de kinderen te kastijden
;

ongedresseerd groeien zij op maar groote

genegenheid van de kinderen jegens de ouders

kweekt deze methode niet, want onder de

Tarahoemare komt het veel voor dat de ouders

gekastijd worden door hunne telgen, wanneer

het lieve van de eerste jeugd verdwenen is.

Niettemin zijn de moeders erg verzot op hare

kinderen.

Het gelaat der Mexikaansche Indianen is niet

geheel zonder uitdrukking
;

zij verraden veelal

hunne gemoeds-aandoeningen niet door onwille-

keurige bewegingen, blozen soms op merkbare

wijze en lachen nooit uitgelaten. Hun voor-

naamste karaktertrek is wantrouwen
; sommige

stammen liegen en

stelen; zij zijn heel

verstandig, hebben een

groote opmerkings-

gave en houden zich

aan overeenkomsten

indien men hen goed

behandelt.

Allen noemen de zon

hun vader, de maan
hunne moeder, en het

zwaartepunt van hun

godsdienst lis^t in hun

streven om de goden

zóó ter wille te zijn,

dat deze de wolken

losmaken en ze niet

naar andere streken

laten trekken
;
regen is

't wat de mensch op

dit plekje aarde in de

eerste plaats van zijn

goden verlangt, die hij

zich voorstelt als na-

ijverig en hem weinig genegen, maar te ver-

teederen door dansen, zingen, offeren en

eindeloos veel ceremoniën. Eerst regen, daarna

een lang leven en geluk. Van de Huichole

lijkt dit zonderling, daar zij in een klimaat

wonen dat geregeld een nat jaargetijde heeft,

echter zonder bijster veel regen. Door de helling

van de akkers en het ontbreken van eenige

indijking, stroomt het water grootendeels van

het land af, zonder in den bodem te dringen,

en er is dus bijna aanhoudend regen noodig

om te beletten dat de jonge plantjes door de

zonnestralen verschroeid worden.

De Mexikaansche Indianen gelooven aan
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eene onsterfelijkheid der ziel, zijn echter bang

voor de dooden, daar zij gelooven, dat gestorven

verwanten en vrienden moeite doen om de

levenden mede te nemen naar het hiernamaals,

en blijven verlangen naar de dingen die zij

achterlieten. De afgestorvenen voor goed te

verdrijven is het doel van plechtigheden op

verschillende tijden des jaars.

De holen of grotten waarin nog een deel

der Tarahoemare woont, hebben vóór den

ingang gewoonlijk een muur van steenen of

aarde, ter hoogte van de borst eens volwas-

senen mans, ter afwering van regen en wind

en van wild gedierte. Een gedeelte van den

bodem is plat gestampt en daar slaapt het

gezin, hetzij op huiden of op den kalen

grond. De vuurhaard bevindt zich altijd in

het midden en een schoorsteen ontbreekt; de

kookpot rust op drie hooge steenen boven het

vuur. Een deel van het hol is tot bergplaats

van gereedschap en huisraad ingericht, waartoe

ruw en onversierd aardewerk behoort. Nooit

woont er meer dan één gezin in zulk een hol,

zooals bij de oude holenbewoners der Ver-

eenigde Staten en van noord-Mexiko het geval

was
;
overigens staan deze holenbewoners van

onzen tijd niet boven de troglodieten uit een

vroeg tijdperk der historie.

Het is een taai en onvermoeid slag menschen,

weinig gevoelig voor warmte of kou en voor

pijn. Een reiziger die eenige jaren geleden

onder hen vertoefde en haar van verschillende

individuen verzamelde, zag dat zij zich met

groote onverschilligheid de haren uit het hoofd

trokken. Hijzelf trok eens zes haren tegelijk

uit het hoofd van een slapend kind, zonder

dat dit er iets van scheen te bemerken.

De stam der Huichole, in den staat Jalisko,

telt 4000 leden en leeft in een ontoegankelijk

bergland ongeveer nog in denzelfden toestand

als in den tijd toen Cortez den voet op

Mexikaanschen bodem zette. De naam Huichole

is een Spaansche verbastering van Wisjalika,

een woord dat „geneesheeren" beteekent ; en

niet ten onrechte heeten zij aldus, want een

vierde der mannen zijn medicijn-meesters.

Groep Noord-Amerikaansche Indianen.
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Indiaansche jager.

Deze Huichole kunnen inderdaad als de laatsten

der Azteken beschouwd worden. Zij zijn intel-

ligent, gastvrij en goedhartig, maar leugen-

achtig en eer tot een moord dan tot een

vechtpartij bereid.

Ongetwijfeld zijn deze stammen der Siërra

Madre bestemd om door het Mexikaansche

volk opgeslorpt te worden ; over het resultaat

der kruising met de oorspronkelijke bewoners

des lands hebben de Mexikanen zich niet te

beklagen ; want de invloed van die stammen,

welke vroeger al een zekere mate van beschaving

bereikt hadden, is groot en weldadig geweest.

In het gebied van de latere Unie hadden,

tijdens de komst der blanken, de Irokees met

hun bond aan de boven-Hudson en aan de

Mohawk en aan de oostelijke meren van de

St. Laurens-rivier iets dat werkelijk op een

staat geleek en het was deze stam, die door

zijne stevige organisatie en de alom bekende

dapperheid zijner krijgslieden aangewezen scheen

om andere stammen in de buurt te onderwerpen.

Maar het voortdringen van de Fransche kolo-

nisten in den omtrek der meren en van de

Angelsaksische aan de Hudson en de Con-

necticut breidelde de pogingen der Irokees

tot vergrooting hunner macht. Wat deze ten-

gevolge van hunne ligging tusschen de Fran-

schen en de Angelsaksen, en door hunne eigen

aaneengeslotenheid uit de schipbreuk konden

redden, was nog betrekkelijk veel. Een deel

van hunne toenmalige jachtvelden is nog in

hun bezit; door de rechten die zij voor zich

wisten te bedingen, vormen zij als 't ware een

staat in den staat; hun eigen taal zijn zij

blijven spreken en menig oud gebruik is bij

hen in zwang gebleven; alleen zijn zij, evenals

hunne blanke buren, vreedzame landbouwers

geworden. De Cherokees, verwanten van de

vorigen naar den bloede en naar de taal, in

de zuidelijke Appalachen-streek, maar niet tot

den bond behoorende, werden, zooals wij zeiden,

in 1838 overgebracht naar het Indianengebied,

hoewel zij een halve eeuw lang bedaard hun
maïsland bebouwd, en nooit vijandigheid tegen-

over de blanken getoond hadden. Evenzoo
verloren de mede tot den stam der Irokees

behoorende Wyandotte, hun oorspronkelijke

woonplaats in het Ohiosche.

Noord-Amerikaansch Indianen-hoofd.
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Noord-Amerikaansche Indiaan.

De Algonkins, waartoe te rekenen waren

de Nanticoken van Maryland, de Delawaren

aan de beneden- Hudson en de Susquehanna,

de Passamaquoddi en Mohikanen van Nieuw-

Engeland, de Mikmak van Nieuw-Schotland,

de Shawni van de Ohio- en Tennessee-streek,

de Kickapu in Illinois, de Menomoni, de Pot-

tawatomi en de Sacs en Foxes in Wisconsin,

de Chippeway aan het Bovenmeer, de Ottawa

en Cree tusschen de groote meren en de

Hudson-baai, benevens de Zwartvoet-Indianen

en de Cheyennen en Arapaho van de westelijke

prairie, waren goed georganiseerde stammen,

en ondanks de hooge bekwaamheden van

enkele hoofden van naam, trokken zij in den

oorlog met naburige stammen aan het kortste

eind en slonken zij bij hunne aanraking met

de blanken aanzienlijk in getalsterkte. De
Delawaren trokken zich na van hun land ver-

kocht te hebben aan de Hollanders, de Zweden

en aan William Penn over de Alle-

ghanies terug, geraakten in strijd met
de Cherokees en vóór hunne over-

planting in de reservation waren zij

reeds in Missouri aangeland. Eerst

ongeveer een 50.000 man sterk, telden

zij omstreeks 1900 nog maar 800
man. Verscheidene stammen, zooals

de Mohikanen — men herinnert zich

toch den laatsten van dezen stam ? —
zijn geheel verdwenen; van de Potta-

watomi bleven er nog 1200, van de

Cheyennen en Arapaho ruim 3000,.

van de Chippeway wel 20.000 over

;

laatstgenoemde stam verkeert noch

lichamelijk noch in ontwikkeling van

het verstand tot de aftakelende Indi-

anen. De Creek-Indianen van het zuid-

J\ Appalachische laagland hadden in

hunne steden van blokhuizen een be-

trekkelijk hoogen trap van beschaving

bereikt ; maar het onderling verband

was losser dan bij de Irokees, en na

j
den ongelukkigen oorlog van 181

3

en '14 moesten zij zich op genade of

'JA ongenade aan de blanken overgeven

en trokken zij gedwee naar de reser-

vation
;
oorspronkelijk 25.000 personen

— 'M sterk, zijn zij. in hunne nieuwe om-

geving vreedzaam boerende, tot een

10.000 tal gedund; een gedeelte van dezen

stam, de Seminolen, thans niet meer dan

drie- of vierhonderd menschen, jaagt en vischt

nog in de moerassige wildernissen van zuid-

Florida. De Sioux of Dakota hadden hunne

jachtvelden in de prairiën ten zuiden en ten

oosten van de Missouri en een deel van deze

streek is hun als reservation gelaten; beschaafder

geworden is deze stam niet
;

hij huldigt nog

de oude gebruiken en is verstijfd in het geloof

aan de macht der medicijnmeesters. In het

rotsgebergte ten zuiden van de Columbia-rivier

zwierven hoofdzakelijk de Sjosjonen, waartoe

o.a. de Comanchen behooren ; daar waren er

ook die steden bouwden, zooals de Hopi of Moki.

In Californië vormden de Klamath-Indianen een

overgang tot de Selisj van Britsch-Columbia,

waarbij zich weder aansloten de Nutka- en

Kwakiutl-stammen van Vancouver, en de Haida

op de eilanden verder noordwaarts. De voor-

naamste stam van de noordelijke Cordilleras zijn de
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Athapasken, wier gebied reikt van de

beneden Yukon tot aan de Missouri en

het Winnipegmeer, en waartoe ook de

Californische Hupa en Redwood-Indianen,

zoomede de Navajo en Apachen van

Arizona en van Nieuw-Mexiko behooren.

Beter dan anderen hebben de Athapasken

zich op hun oorspronkelijk territoor weten

te handhaven en de Navajo alleen zijn

tegenwoordig nog wel 18.000 hoofden

sterk.

Deze Navajo vormen een betrekkelijk

rijken, intelligenten en over 't algemeen

veelbelovenden Indianen-stam. Zij be-

wonen in Nieuw-Mexiko, Arizona, Colo-

rado en Utah een reservation die 3300
vierkante kilometers groot is, dus even

uitgestrekt als ons land, en hebben derhalve

de ruimte, leiden een zwervend leven en

huizen meest in tijdelijk opgeslagen hutten ;

slechts enkelen bouwen woningen als de

blanken. Hun rijkdom bestaat voornamelijk

in schapen, geiten en paarden ; behalve

maïs worden ook meloenen en perziken

gekweekt. De mannen zijn bekwame wagen-

voerders en paardrijders en goede, ver-

standige werklieden; maar voor den handel

merikaansche Indianen-hoofden, met vrouwen en kinderen.

bezitten zij

Groep Noord-Amerikaansche Indianen in feestgewaad.

nig talent. De vrouwen

weven de beroemde Na-

vajo-dekens, metpatronen

van hare eigene vinding.

Bepaalde ambachtslieden

zijn de zilversmeden.

Gewoonlijk huist iedere

familie afzonderlijk in een

rancho of hut; soms wo-

nen twee verwante fami-

liën samen. Een jongeman

kan trouwen zoodra hij

genoeg paarden of ander

eigendom heeft om te

ruilen voor het begeerde

meisje, en de prijs voor

het meisje betaald, wordt

verdeeld tusschen hare

verwanten. Zelden blijft

een huwelijk kinderloos

en het aantal kinderen

per gezin bedraagt ge-

woonlijk van twee tot zes.

Polygamie komt nog veel
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Indianen-kamp in Noorcl-Amerika.

voor, maar vermenging van blanken en donker-

kleurigen is zeldzaam. Het familieleven is

doorgaans zeer genoegelijk en

hoewel de Navajo niet demon-

stratief zijn, geeft de omgang-

van de moeder en de kinderen

veel liefs te zien. Het geld heeft

voor deze menschen slechts

tijdelijke waarde, want zij ver-

spillen de verdiensten heel ge-

makkelijk en kennen niet het

genoegen van 't sparen.

De Navajo is een uitstekende

gids want hij kent 't land waarin

hij rondzwerft verwonderlijk

goed. Bijna altijd vroolijk en

opgeruimd, improviseert hij

allerlei liedjes waaruit zijn zin

voor het komische blijkt. Op
versiering van het lichaam zijn

zoowel mannen als vrouwen

gesteld. De ouden van dagen

worden geëerd en hebben veel

invloed, vooral de bejaarde

vrouwen. Indien er al eens een

moord vóórkomt, dan is deze

gewoonlijk 't gevolg van dron-

kenschap ; en wanneer iemand zelfmoord pleegt

dan is 't tengevolge van jalousie, groote armoede

Noord- Amerikaansche Indiaan met de tomahawk-pijp. Indiaan en zijn vrouw.
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of misbruik van drank; de man doodt dan

meestal ook zijne vrouw en kinderen. De Navajo

is lichtgeraakt van aard en spoedig toornig,

maar niet haatdragend. Lichamelijk zijn de

leden van dezen stam goed ontwikkeld en zelfs

schoone gestalten' vindt men onder hen.

De groote volksverhuizingen die vóór Colum-

bus in Noord-Amerika plaats hadden, volgden,

voor zoover na te gaan is, de richting van

noord naar zuid, dus evenals de oude Ger-

maansche volksstammen in Europa deden.

Bepaaldelijk aldus bewogen zich in de zesde

en zevende eeuw onzer jaartelling de Tol-

teken, de Azteken in de elfde en twaalfde en

evenzoo deden in lateren tijd de Apachen en

Navajo.

Door geheel Amerika, van Vuurland af tot

in het hooge noorden, woont een onderling

verwant soort menschen, eenzelfde type, dat,

ondanks de verschillen, tot een eenheid van

ras moet doen besluiten. De primitieve vormen
krijgen de bovenhand hoe meer men de zuidspits

nadert. Ethnografisch het laagst staan eenige

in de Braziliaansche bosschen levende oer-

volken en de Vuurlanders. die nog heden in

het steentijdvak leven. Het is gemakkelijker

te zeggen waar de Amerikanen heengaan, dan

vanwaar zij kwamen ; men heeft ze tot de Mon-
golen gerekend en tot de Kaukasiërs, -— ook

heeft men hen tot een afzonderlijk hoofdras

verheven. Zoodat er in het Amerikaansche

ras iets blijkt te zitten van het gele en van

het witte beide. De
opvatting dat de ver-

menging van weder-

zijdsche eigenaardig-

heden wijst op een

gemeenschappelijken,

ouderen stamvorm en

niet op eene latere

samensmelting, vindt

steun in het feit dat de

Amerikanen tot in de

vijftiende eeuw vrij wel

geïsoleerd geleefd heb-

ben en dat deze afzon-

dering samengaat met

eene zoölogisch als

overoud gekenmerkte

omgeving.

onderbrengenHet

der Indianen in de

reservations, gelegen

in voor hen vreemde

landstreken, heeft de

ontwikkeling dezer

menschen op

wegen eeleid

:

Vrouw van de Kiawa-Indianen (Colorado).

andere

& ,
afwij-

kende toestanden waar-

aan zij zich moesten

gewennen, het gebruik

van andere huisdieren,

andere wapens en werk-

tuigen en een vreemde

plantengroei, dat alles

heeft wijziging ge-

bracht in het leven der
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Mandan-Indiaan (Dakota) in Europeesche kleeding.

Indianen. De grootste vreemdigheden waren

voor hen wel de paarden en de schietwapens

en men kan gerust zeggen, dat sommige

stammen door de invoering daaraan zich eerst

goed naar het steppen-leven hebben kunnen

voegen en dat dus het leven van den stam

zoodoende verlengd is. De Indianen die paarden

bezitten, noemt men prairievolken, ter onder-

scheiding van de bosch- en bergbewoners, die

bij de oude levenswijze hunner vaderen ge-

bleven zijn.

In de kleur hunner huid kan de reiziger

groote verschillen opmerken ; van roodhuiden

te spreken is zeker onjuist, althans voor de

groote meerderheid; veeleer schommelt hunne

huidkleur tusschen licht-olijfgroen en donker-

bruin. Voor een zuivere beoordeeling zou

men moeten beginnen de huid schoon te

maken, want velen beschilderen zich met

schelle kleuren en dragen een laag vet en

vuil mede die de natuurlijke tint verbergt.

Virchow die gelegenheid had een aantal exem-

plaren van de Chippeway te onderzoeken,

vond de huid sterk gepigmenteerd, geelbruin

van kleur met een zeer zwak toevoegsel van

rood. Door de onderlinge vermenging, het

gevolg van talrijke verhuizingen, zijn er tegen-

woordig een aantal schakeeringen ontstaan

die men vroeger niet kende. De haardracht

is, zooals bij schier alle sluikharigen, zeer

eenvoudig ; het glanzend zwarte, dikke en

stugge haar hangt gewoonlijk los naar beneden,

en wordt door een voorhoofdsband op zijn

plaats gehouden ; het bij beide geslachten los-

hangende haar en het in den regel ontbreken

van baard en knevel bij de mannen, maakt

't dikwerf zeer moeilijk op afbeeldingen mannen
en vrouwen te onderscheiden ; 't hoofd is meestal

onbedekt, maar rijk getooid met vederen bij de

krijgslieden van den stam. De leden van sommige

stammen zijn in de lengte sterk ontwikkeld

;

zoo maten eenige Chippeway dooreen gemid-

deld 1.736, de kleinsten 1.657, de grootsten

bijna 1.8 meter. Behalve het beschilderen des

lichaams kennen zij de tatoeage, namelijk

dezulke waarbij met scherpe doorns, graten,

beentjes of naalden wondjes geprikt worden

in de huid, die men met roet inwrijft. De
beschildering van het lichaam dient om aan

de strijders die ten oorlog trekken een woest

uiterlijk te geven, dat den vijand bevreesd

maakt ; ook bij den krijgsdans behoort deze

vorm van mimicry. Bij rouw wordt het aan-

gezicht vaak met koolzwart ingewreven, en de

Vrouw der Sioux-Indianeo.
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Vrouwen van Nieuvv-Mexiko.

meisjes der Sioux verven zich het aangezicht

rood wanneer zij verloofd zijn. Als sieraad

worden kunstmatige en natuurlijke paarlen

gebruikt — thans meer veelkleurige kralen —
slakkenhuisjes en schelpjes ; verder snoeren

munten en stukjes mika

Daar het klimaat van Noord-Amerika nogal

koel is en in het noorden zelfs koud, is de

kleeding der Indianen niet van ondergeschikt

belang. Het meest in zwang waren huiden

van bisons en van andere dieren, die later door

wollen dekens vervangen en op kosten van

de regeering der Vereenigde Staten in groote

hoeveelheden aan de goedgezinde Indianen

verstrekt werden. Die dekens zijn langza-

merhand hun nationaal kostuum geworden,

en tegenwoordig verruilen zij dit gaarne tegen

Europeesche kleedij. Ook in andere opzichten

is er vooruitgang merkbaar ; zoo bestaat er een

trust bij enkele Indianen-stammen voor de aan-

maak en verkoop van ethnologische

voorwerpen. Broeken en laarzen

komen hoe langer hoe meer in ge-

bruik, en de kleurige kleeding, zóó

rijk met vederen getooid dat de

drager meer op een pronkenden

vogel dan op een mensch geleek,

wordt langzamerhand zeldzaam ; af-

beeldingen van Indianen met een

jas en een vest ziet men tegenwoordig

veel.

In den tijd vóór Columbus is het

aantal der Noord-Amerikaansche In-

dianen zeker nooit grooter geweest

dan een paar millioen; verreweg het

grootste gedeelte van hun gebied

was voor een sterke toeneming der

bevolkingsdichtheid niet gunstig. Het

voordeeligst lagen in dit opzicht de

distrikten aan het zuid-Mexikaansche

hoogland, en daar deze vroeger wel

niet aanzienlijk dichter bevolkt zullen

geweest zijn dan thans, kan men
voor geheel Mexiko tijdens de con-

quista een bevolking van vier of vijf

millioen aannemen. In het overige

Noord-Amerika zal terzelfder tijd het

aantal bewoners niet meer dan één

millioen bedragen hebben, zoodat

men dan voor het geheele wereld-

deel op vijf of zes millioen komt.

Allengs is van de Mexikaansche Indianen een

groot gedeelte in het ras der veroveraars op-

gegaan en thans behooren nog 37 procent des

lands tot de onvermengde nakomelingen van

de oerbevolking. Het aantal bewoners is

echter tengevolge van de verbeterde levens-

omstandigheden zeer toegenomen, zoodat

Mexiko voor zich alleen wel 5 millioen aan-

brengt in het totaalcijfer der Noord-Ameri-

kaansche Indianen. In het gebied der Unie

neemt het aantal Indianen ieder tiental jaren

af; in 1860 bedroeg het 339.421, in 1870

313.712, in 1880 306.543, in 1890 248.253

en in 1900 237.196, hetgeen voor de laatste

vier decenniën een achteruitgang van ongeveer

29 procent is. Ook in Canada liep het cijfer

terug van 109.205 in 1892 tot 93,319 in 1901,

dus in tien jaar 14.6 procent en, zooals wij

zeiden, de rechten van de Indianen worden

binnen de van Canada veel meer
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ontzien dan in de Vereenigde Staten het

geval is. In Alaska kon in de jaren 1890 tot

1900 in afgeronde getallen een vermeerde-

ring geboekt worden van 25.000 tot 29.000,

dus van 16.5 procent, welke toeneming een

direkt gevolg is van de ontwikkeling dezer

streek. Waarschijnlijk echter zijn vroegere

tellingen zeer onbetrouwbaar.

Het aantal kleurlingen van Indianen en

blanken in Mexiko indertijd reeds 44 procent

van de geheele bevolking bedragende, dus bijna

6 millioen, stijgt voortdurend, zoodat Mexiko

ten slotte een mestiezen-staat zal zijn. In Canada
waren er ten jare 1901 nagenoeg 33.000, maar
hierin zijn zeker niet begrepen alle kleurlingen in

den tweeden en derden graad, en in het type

van de blanke bevolking is juist in Canada

de vermenging met Indiaansen bloed duidelijk

merkbaar. In de Vereenigde Staten wordt

geen statistiek van het aantal kleurlingen

bijgehouden ; men rekent ze nu eens tot de

Indianen dan tot de blanken.

Volgens sommigen zijn dus de Indianen uit

het oosten van Azië gekomen ; de praehisto-

rische vondsten in verschillende deelen van

de Vereenigde Staten zouden doen blijken

dat de eerste intrek vóór den aanvang van

het kwartaire tijdvak moet hebben plaats

gehad. De zoogenaamde mount-builders, die

vroeger als een volk van beschaving beschouwd
werden, dat voorafging aan de Indianen zooals

de blanken hen vonden, zijn bij nauwkeuriger

onderzoek gebleken de onmiddellijke voor-

vaderen geweest te zijn van de tegenwoordige

Indianen. Eene ontwikkeling zooals die van

de Maya en van de Azteken schijnen in dien

tijd vóór Columbus alleen de bewoners van

Nieuw-Mexiko en Arizona, de Zoehi en Puebla-

Indianen bezeten te hebben ; daarvan spreken

ginds bepaaldelijk de massieve rotsvestingen en

rotssteden, die zij op de steile Cahonwanden
bouwden, en de overblijfsels der irrigatiewerken;

verder een ingewikkeld ceremonieel, en andere

dingen.

Tusschen de hier genoemde Indiaansche

stammen en de Eskimo's van de Noord-Ame-
rikaansche IJszee, samen een 6000 menschen,

zoeke men in taal of gebruiken geenerlei ver-

wantschap. Of de Eskimo's een protomorf ras zijn

en tot het gele in dezelfde verhouding staan

als de Wedda's en Aino's tot het witte, mis-

schien ook als de Akka's tot het zwarte, valt

nog niet met zekerheid te zeggen. Ethnografisch

bevinden zij zich onder de gele rassen op den

laagsten trap, daar zij nog heden ten dage in

den eenvoud der steenperiode leven. Of zij

ook anthropologisch meer primitieve kenmerken

bezitten, werd nog niet voldoende onderzocht.

Ongetwijfeld zijn zij Mongoolsch van lichaams-

bouw, zooals o.a blijkt uit het zwarte, stugge

haar en de naar verhouding geringe lengte

van armen en beenen.

Toen de Noormannen op hunne tochten in

de tiende eeuw, waarvan wij op bladz. 338

spraken, het zuidelijkste deel van Groenland

bezochten, vonden zij daar Eskimo-dorpen ; de

menschen zelf zagen zij echter waarschijnlijk

voor het eerst in de twaalfde eeuw, toen zij

hunne tochten verder noordwaarts uitstrekten;

de jacht op zeehonden en walvisschen, die

ten noorden van den 68 sten breedtegraad het

meest opbrengt, had toen zoowel de indringers

Hopi- of Moki-meisje in bruidskleed (Arizona).

De Volken der Aarde. II. 46
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Meisje van de Yuma-Indianen (teo noorden van

de Golf van Californië).

als de inboorlingen naar het noorden gelokt.

De woeste Noren sloegen de Eskimo's dood
waar zij hen aantroffen, en de Eskimo's zetten

hun dat betaald in de laatste helft van de

veertiende eeuw, toen de nederzettingen in de

tegenwoordige distrikten Godthaab en Juliane-

haab verwoest werden, zoodat eerst in de

zeventiende eeuw de betrekkingen tusschen

Groenland en Europa weder aangeknoopt

werden.

De Eskimo's zijn geen Amerikanen, ook

geen Aziaten, maar poolmenschen, die zich

thuis gevoelen in het hooge noorden en merk-

waardig goedpassen bij den aard van den bodem
en de luchtgesteldheid der poollanden. In een

klimaat als dat van gindsche streken in het

hooge noorden is een sluitende kleeding de

beste beschutting tegen de wangunst der
elementen, en de degelijkste opsluiting van
de lichaamswarmte. Een nauw sluitend jak

met mouwen en een broek, beide van
huiden vervaardigd, zijn zoowel van de
mannelijke als van de vrouwelijke Eskimo's
de gewone kleedingstukken. Alleen is de
kleedij der vrouw iets meer versierd dan
die van den man. Dat beide geslachten

over het geheele lichaam getatoeëerd zijn,

komt het beste uit wanneer zij binnenshuis

vertoeven en daar geheel ontkleed rond-

loopen, zooals de gewoonte is ; waaruit volgt

dat de arktische kleeding buitenshuis on-

ontbeerlijk is tot beschutting van het lichaam

maar geenszins dient om iets te verbergen.

Als het erg koud is, trekt men een tweede

jak aan en de schachten van de laarzen

worden tot over het bovenbeen verlengd ;

en varende op zee heeft de Eskimo een

mantel van glad zeehondenvel aan, waar-

langs het water afdruipt. Als wapen ge-

bruikte hij pijl en boog die thans tot de

antiquiteiten behooren en door het geweer

vervangen zijn, althans op vele plaatsen;

verder allerlei werptuig, voornamelijk har-

poenen en een slinger met vijf of zes dunne

touwtjes, die tusschen de watervogels ge-

gooid wordt, zoodat deze met hunne vleugels

in de touwen verward raken.

Langzamerhand gaan ook de Eskimo's

genieten van hetgeen zuidelijker streken

opleveren, deels door handelaars, deels door

zendelingen
;
gewoonlijk zijn deze laatsten

tevens winkeliers, zooals bijv. op Labrador waar

de Hernhutter-zending een aantal posten heeft.

De zendelingen vieren daar het kerstfeest,

te midden van hunne Eskimo-gemeente, althans

wanneer het hard vriest, want anders kunnen

de veraf wonenden niet per slede overkomen.

Gewoonlijk koopen de Eskimo-christenen tegen

dien tijd behangselpapier in den zendings-

winkel en beplakken daarmede hunne huizen

ter eere van het feest, en wie niet zulk papier

koopen kan vraagt couranten. De post Hebron

en het iets noordelijker gelegen Ramah heb-

ben veel van den scherpen wind te lijden en

er woont een hard soort menschen, die den

zendelingen veel werk geven. Na een langen

winter ontdooit eerst in Juni het ijs in de

inhammen — de posten liggen op de noord-
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kust — en dan volgen er in Augustus heete

zomerdagen.

Hoe het in zulk een winkel der zendelingen

toegaat, blijkt uit een bericht uit Hopedale of

Hoffenthal dat weder iets zuidelijker ligt dan de

beide genoemde zendingsposten. Zoodra ik

's morgens in den winkel kom, vertelt de schrijver,

zijn er verscheidene Eskimo's, soms twaalf of

meer, die op mij wachten om ruilhandel te

drijven. Ieder wil het eerste geholpen worden,

vooral als het koud is, want er kan in den

winkel niet gestookt worden ; het gebouw is

te groot en er ligt ook kruit en allerlei soorten

patronen, welke het stoken verbieden. Het is

mijn gewoonte eerst met de vrouwen, dan

met de oude mannen en ten slotte met de

jongeren te handelen. Een der vrouwen heeft

in het zendingshuis helpen wasschen en ver-

langt voor hare diensten naalden, ijzerwaren

en rendierpezen tot het naaien van laarzen

;

een andere ruilt een emmer vol bessen voor

zeep, lucifers en een zakdoek dien zij hier als

hoofddoek dragen ; een derde brengt vederen

van zeevogels die naar het gewicht betaald

worden. Een oude man komt met het vel van

een zijner honden dien hij moest doodschieten

omdat het dier ziek was
;

hij verlangt meel en

stroop in ruil daarvoor; 't laatste gebruiken de

Eskimo's liever dan suiker, die zij ook kunnen

krijgen. Een andere man zegt dat hij spek

gebracht heeft ; ik ga met hem naar de ruimte

waar het zeehondenspek bewaard wordt en

weeg het spek, waarvoor hij wenscht te ont-

vangen een bijl, een zakmes en een trekpot.

Thee is de gewone drank geworden ; het

fabeltje dat de Eskimo's traan drinken, is nu

welhaast vergeten. De volgende heeft een

gelukkige vangst gehad in een vossenval en

brengt nu het vel ten verkoop
;

hij koopt een

geweer en voor het overige dat het vel waard

is ontvangt hij winkelgeld, papieren geld,

bestaande uit stukjes karton met een stempel

en de waarde in dollars en centen. De man
die na hem komt, brengt eenige paren Eskimo-

laarzen om daarvoor suiker en stof voor een

broek in te ruilen ; de suiker wordt in het

goed gebonden, want winkelzakjes hebben we
niet. Als de menschen kabeljauw en forellen

brengen, is het veel drukker en kan men
dagen lang staan wegen ; enkelen nemen
dan de gelegenheid waar om een bijzondere

uitgaaf te doen, en een harmonium (maar dit

is een groote zeldzaamheid), een naaimachine,

een pendule of een verrekijker te koopen.

Tegen de feestdagen zijn lekkernijen, zooals

rozijnen, gedroogde appelen, cacao, melk in

bussen, kaas, rijst, en dergelijke zaken zeer

gewild. En onaangenaam is 't wanneer een

artikel uitverkocht is ; want men kan niet

zeggen: ik zal 't straks even laten aanreiken.

De Harmony doet tweemaal per jaar de reis

naar Londen en terug, en men moet dus

geduldig wachten totdat het schip weder een

en ander medebrengt.

Toen de Harmony in den herfst van 1902 ons

verliet, schrijft een der zendelingen uit het straks

genoemde Hoffenthal, was het buiten reeds zeer

koud en onaangenaam ; in het dal lag al veel

sneeuw en de veelvuldige hevige stormen waren

de voorboden van een harden winter ; deze heeft

zich dan ook van vorige winters op Labrador

door aanhoudende koude en vele stormen

onderscheiden. Maar hier te lande verheugt

men zich als de winter streng is ; de vossen

zijn dan hongerig en laten zich beter in de

vallen vangen ; de zeehondenjacht aan den

kant van het ijs is bijna niet gevaarlijk en

Waterdragers te Guanajuato, Mexiko.



NOORD-AMERIKA

.

r

Groep Mikmak-Indianen.

vooral gaat het reizen snel per slede over de

ijsharde sneeuw. Voor vrouwen en kinderen

die thuisblijven is de koude minder aange-

naam ; het is bijna onmogelijk de kamers

warm te houden, zelfs als het vuur dag' en

nacht brandt; wanneer het venster opengaat,

slaat de rook in de kamer of dwarrelt de

sneeuw binnen.

Voorts vertelt hij van een bezoek aan

Hebron, den tweeden post van het noorden

af. Daar zag ik, zegt hij, voor het eerst

woningen van de noordelijke Eskimo's in al

hunne smerigheid. Bij ons in Hoffenthal hebben
de menschen allen huizen van hout en bijna

altijd bewoont slechts één huisgezin dat verblijf.

Hier bestaan de huizen slechts uit een wal

van graszoden met een dak, waarvan de

sparren ook met graszoden bedekt zijn. Het
geheel ligt meer in dan op de aarde en des

winters zijn deze hutten diep onder de sneeuw
bedolven. Luchtverversching is er bijna niet en

de gezondheid der bewoners laat te vvenschen

over. Ramah, het noordelijkst station, is won-

derschoon gelegen tusschen de hooge, kale

bergen van leisteen : evenals Okkak en Hebron
komt 't veel minder met de buitenwereld in

aanraking dan de zuidelijke stations, daar de

visschersbooten slechts gedurende een korten

tijd van den zomer deze plaatsen kunnen

bereiken, en het land is veel onherbergzamer

dan in het zuiden.

Een harde arbeid is het zendingswerk op

de kust van Labrador en weemoedig stemt

het, een dier arbeiders te hooren vertellen

„hoe ik menigmaal van 's morgens vroeg tot

's avonds laat in bittere koude door de sneeuw

of over het ijs naast de slede loopen moet en

dan eindelijk, na al die moeite, aan één een-

zaam hutje kom, waarin zeer weinig men-

schen zijn."

De Eskimo's zijn opgeruimde, blijmoedige

hyperboreeërs, ,,boven den noordenwind wonen-

den", die geduldig met dc dieren der pool-

wereld medetrekken waarheen deze gelieven
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te gaan, de walvisschen, zeehonden, rendieren

en beren ; verhuizen deze naar het zuiden

dan zal men er ook de Eskimo's vinden en

vandaar dat de berichten over de breedte

waarop deze vóórkomen bij verschillende

reizigers uiteenloopen. Onophoudelijk beloert

hen het gevaar van te verdrinken, te bevriezen,

of weg te drijven op een ijsschots, ongerekend

de slechte kansen van de jacht waaraan zij

blootstaan. En dan is de zuidlander zijn vijand,

die onaangediend óók komt jagen op zee-

honden en walvisschen in dezelfde streken

waar de Eskimo's eeuwen lang' ongemoeid

vischten en jaagden.

Zij voeden zich bijna uitsluitend met vleesch,

want de weinige kruiden en bessen die de

voor het grootste gedeelte des jaars met ijs

bedekte bodem oplevert, beteekenen als voedsel

heel weinig. In het voorjaar betrekken zij

hun tent, die gemakkelijk af te breken en

vervoerbaar is en dan begint de gunstige tijd

voor de jacht, want als de herfst komt dan

gaan sneeuw en ijs de jacht bezwaarlijk

maken en 's winters houdt die geheel op.

Dan verblijft men in de hutten, van hout waar

Eskimo-man.

Eskimo-vrouw.

drijfhout aanspoelt, anders van plaggen en

sneeuw, en teert daar den wintervoorraad op.

De kleur hunner huid wisselt af tusschen

geel en roodbruin, die van de oogen is donker

;

de beenen zijn naar verhouding te kort; en

ook de geheele Eskimo blijkt niet groot te

zijn althans wanneer men de afmetingen nagaat

van de exemplaren die Hagenbeek naar Europa

bracht ; de lengte van de mannen was 1 .66

en de vrouw had een lengte van 1.45 meter;

deze waren uit Groenland, maar een ander

gezelschap van Labrador kwam in uiterlijk met

de vorigen overeen, behalve dat de huidkleur

van laatstgenoemden zóó donker was dat zij

ongeveer geleek op de kleur van de destijds

in Berlijn vertoevende Nubiërs.

De groepen der Eskimo's bestaan ieder

maar uit weinige personen, en hoe noordelijker

men komt des te schaarscher worden de hutten.

Vergeleken met de Indianen hebben zij veel

voor ; allereerst hun temperament, dat hen op

dit karig bedeelde stukje aarde vrijwaart tegen

zwaarmoedigheid ; dan zijn zij handig, kunnen

bv. van een stuk hout een landkaart snijden,

waarop het beloop van de kust en de ligging
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Eskimo-meisje. Eskimo-knaap.

der eilanden goed terug te vinden is ; in been

eene voorstelling hunner jachtavonturen krassen,

en zoo voort. Ouders en kinderen zijn erg aan

elkander gehecht en bij den dood van een kind

krijgt het zijn speelgoed mede in 't graf. Sterft

de vader, dan erft de oudste zoon de tent

en de vrouwenboot ; deze is een van beide

soorten van Eskimo-vaartuigen, kan van 1

5

tot 20 menschen bergen, is 6 tot 8 meter

lang en anderhalven meter breed ; dit vaar-

tuig dient als transportschip ; het andere is de

kajak, een een-persoons jachtboot of mannen-

boot, een skiff dus, zonder kiel, licht als een

veer zwevend over het oppervlak des waters

en heendansend over iedere golf; zij bestaat

uit een geraamte van hout, overtrokken met

zeehondenvellen die met pezen aan elkander

genaaid zijn ; in het dek is een ronde opening

waarin de Eskimo, de beenen vooruitschuivend,

onder het dek zich laat glijden ; en dan neemt

hij de pagaai ter hand, na zijn regenmantel

om zich heen gespreid te hebben, zoodat het

water nergens kan binnendringen; op het dek

ligt een bootshaakje met beenen punt en de

werplansen. Geen spijker of draadnagel wordt

er bij den bouw van het scheepje gebruikt

;

alles is gepend en genaaid, en het buig-

zame materiaal maakt het tot een sterk schip.

Wel zijn de Eskimo's gedurende den jacht-

tijd trekkende menschen, maar nomaden kan

Eskimo-meisje met kind.
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men hen daarom niet noe-

men ; het wild doet hen

zwerven over hun eigen

jachtgebied, maar toch

hebben zij hunne vaste

woonplaats in een be-

paalde streek, waarvan zij

de grens niet overschrijden

dan met toestemming der

buren. Jagers en visschers

zijn zij uitsluitend ; hun

huisdier is de hond die de

slede trekt en in tijd van

nood geslacht wordt.

Trouwt een der dochters

van den huize dan verlaat

zij daarom niet de ouder-

lijke woning; maar als die

eindelijk te nauw wordt

voor de familie, dan trekt een gedeelte in

een ander huis. Ieder heeft zijn eigen plaats

op de groote bank en verlicht deze met zijn

eigen lamp waarin traan gebrand wordt,

't Gaat er zeer kommunistisch toe, zonder het

gezag van hoofden ; men deelt den buit van

de jacht gezamenlijk en zoo doet zich nooit

't geval voor, dat zoo lang de anderen nog te

eten hebben, er één Eskimo is die honger

lijdt of traan voor de lamp ontbeert. Men
voedt zich met rendiervleesch, gedroogd bloed,

den inhoud van rendiermagen, met vogels,

eieren en enkele kruiden ; en men drinkt er

helaas ook al sterken drank, de beschaving

in kelders van twaalf vierkantjes ieder.

De negers en mulatten, wier voorouders als

slaven naar Noord-Amerika gebracht werden,

zijn zeer onregelmatig over dit werelddeel

verspreid. In Mexiko waar in het grootste

part van het land voldoende bruikbare

inlandsche arbeiders aanwezig waren, die door

de repartimientos in dienst kwamen van de

blanken, vonden de negers, zelfs in de warme
kuststreek, maar een zeer beperkte ruimte

voor zich beschikbaar. Hunne vermengin?

met de inboorlingen heeft de klasse der zoo-

genaamde Lobos en Zambos doen ontstaan,

die waarschijnlijk langzamerhand in de inlanders

en mestiezen zullen opgaan en omtrent wier

aantal niets bekend is. Een rol van veel meer

beteekenis speelt het neger-element in de

Eskimo-familie op en bij de slede.

Vereenigde Staten, waar het in 1890 7.489.000

en in 1900 8.885.000 hoofden sterk was, dus

12 procent van het bevolkingscijfer der geheele

Unie. De meeste negers wonen in het zuiden,

waar eertijds de slaven staten zich uitstrekten.

In Zuid-Carolina en in Mississippi overtreft het

Eskimo-jongens.
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digd zijn, en in Virginië, Noord-

Carolina en in het Columbia-

distrikt een derde van de be-

woners negers zijn. Na de

opheffing der slavernij zijn de

negers even bewegelijk ge-

worden als de Amerikanen,

van welk ras ook ; zelfs tot

ver over de grenzen der voor-

malige negerstaten hebben zij

zich verspreid ; want in de

noordelijke staten telde men
er in 1900 in afgeronde ge-

tallen 881.000, in de westelijke

30.000 en in de zuidelijke

S.OOO.OOO: de opschuiving

noordwaarts was nog in de

laatste jaren heel sterk. Terwijl

het blanke element in de

noord-Atlantische Staten door-

aantal negers zelfs dat der blanken in een een slechts met 20 procent toenam, in Pennsyl-

verhouding als van 58 tot 41, terwijl in vanië met 19, in New-York met 21 en in New
Louisiana, Georgië, Alabama en Florida beide Jersey met 30, vermeerderde het aantal negers

kleuren ongeveer even sterk vertegenwoor- in de genoemde groep staten dooreen met

Groenlandsche Eskimo's in de sneeuw.

Eskimo-kinderen.
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Groenlandsche Eskimo's.

43 procent, in Pennsylvanië met 46, in New-York

met 42, in New Jersey met 47 procent.

Tot het jaar 1808 nam het getal negers toe door

direkten invoer van slaven uit Afrika; Charleston,

Savannah, Richmond en andere groote steden waren

slavenmarkten. Na dat jaar werden er nog slaven

uit West-Indië binnen gesmokkeld, totdat ook die

invoer ophield, en met de vrij-verklaring van de

slaven door Lincoln zoowel de gedwongen als de

vrijwillige immigratie van negers een einde nam.

De vermeerdering van dit donkerkleurige ras is in-

middels haar gang gegaan, in den aanvang door

maatregelen die de vermenigvuldiging bevorderden,

zooals in Virginië, en later door de natuurlijke

vruchtbaarheid van het ras, waar echter tegenover

staat de groote kindersterfte, gevolg van de weinig

hygiënische opvoeding. Vooral de zuidelijke staten

schenen in de eerste tientallen jaren na de vrijmaking

geheel Afrikaansch te zullen worden. Door de volks-

telling van 1890 kwam aan 't licht dat de toestanden

veranderd waren; dat van 1880—90 de vermeer-

dering van het aantal negers maar half zoo sterk

was (13.5 procent) als die van de blanken; en de

telling van 1900 gaf voor de toeneming der negers

een percentage van 18, voor die der blanken van

21. Bij de beoordeeling dezer cijfers dient in 't oog

gehouden te worden, dat de telling der negers met

grooter zwarigheden gepaard gaat dan die van het

blanke element. Vele gezinnen van negers, huizende

in de afgelegen woud- en moerasstreken van het

zuiden, ontsnapten aan de telling en zij die wel ge-

vonden werden door de tellers wisten niet altijd

betrouwbare cijfers te noemen; een

feit dat niemand verwonderen zal die

weet, dat ook bij ons het hoofd des

gezins ,,die Haupter seiner Lieben"

niet altijd nauwkeurig weet te tellen.

Ook wordt er om verschillende rede-

nen door de negers wel eens ge-

smokkeld. Een der oorzaken van

den minderen aangroei van het getal

negers, was het ontbreken van aan-

voer van buiten, terwijl een geringe

emigratie naar Afrika (Liberia) viel

te constateeren. Of dit donkerge-

kleurde ras per slot van rekening

door het blanke zal overvleugeld

worden, valt voorshands niet uit te

maken, en onvoorzichtig zou het

Eskimo-grootmoeder op Groenland.

De Volken der Aarde. II. 47
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Groenlandsche man en vrouw.

zijn deze vraag nu toestemmend te beant-

woorden zonder meer ; vooral omdat de negers

— in 't algemeen gesproken in hun

tweede vaderland fysisch heel goed gedijen.

Dat de negers in ontwikkeling van het ver-

stand achter staan bij de blanken is bekend

;

hetgeen niet wegneemt, dat zij tot ontwikke-

ling des lands veel bijgedragen hebben, en

nog steeds bijdragen. Nam dus het aantal

negers in de zuidelijke staten of in eenige

van deze belangrijk toe, dan zou dientengevolge

het gevaar ontstaan, dat er in die staten eene

daling van het beschavingspeil waarneembaar

werd. Na de plotselinge emancipatie der negers

zijn op verschillende manieren

wel pogingen gedaan om hen

door opvoeding eenige sporten

hooger te brengen op de ladder

van het weten en kunnen, maar

tot dusver hebben die pogingen

maar weinig uitgewerkt; en de

groote massa der negerbevol-

king op het land is na den

burgeroorlog die tot hunne

bevrijding leidde, eerder erg

verliederlijkt en verwilderd dan

vooruitgegaan in ontwikkeling,

in arbeidzaamheid en in maat-

schappelijken welstand. De des-

tijds hoog-opgeschroefde voor-

deden dezer vrijmaking doen

nog steeds op zich wachten,

slecht voorbereid als zij was.

Voor de negers was vrijheid

synomiem met niet werken.

Het is zoo waar wat, nu al

vele jaren geleden, een des-

kundig landgenoot schreef, dat

indien er één wetenschap is

die, behoorlijk toegepast, ten

bate van verschillende sociale

toestanden kan komen, het de

anthropologie is en in verband

daarmede de ethnologie ; de

aanraking met en de omgang
tusschen de blanken en de

gekleurde rassen, leert hoe

eenzijdig en onmenschkundig

de eersten daarbij meestal te

werk gingen. Menige ramp en

vele onhandigheden hadden

kunnen vermeden worden, indien men een

juistere kennis van het karakter, de instellingen

en gewoonten van rassen, waarover men wil

heerschen, bezeten had. Zie de blanken in

Amerika tegenover Indianen en negers; zie

eigenlijk de blanken waar ter wereld ook, in

hunne aanraking met anders-gekleurden ; ruw

en oneerlijk ; maar vooral dom, onwetend.

In de steden, waar de negers soms nog

wel eens een goed voorbeeld onder de oogen

krijgen, is de toestand iets beter ; maar daar ligt

de weg die hen zou kunnen leiden naar een

hoogerop vol voetangels en klemmen; daar

houdt de colour line hen tegen en hoewel zij
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naar de letter der wet gelijke rechten hebben

als de blanken, worden zij in het dagelij ksch

leven als een lager staand ras, als een mindere

klasse van menschen beschouwd, aan de blan-

ken inferieur.

De mulatten, uit de vermenging van negers

en blanken geboren, nemen voortdurend in getal-

sterkte toe; volgens de telling van 1890 zou

hun aantal 1. 13 2.000 bedragen, wat waarschijn-

lijk een veel te klein cijfer is. Het valt niet te

ontkennen, dat deze mulatten veeltijds geboren

worden na verbintenissen van zeer voorbij-

gaanden aard. maar de bewering dat zij regel-

matig alleen de slechte eigenschappen erven

van den blanken vader en de donkerkleurige

moeder is niet te verdedigen. In de periode

der slavernij, toen er van opvoeding al heel

weinig sprake was, zullen de mulatten door-

gaans in het wild opgegroeid zijn tot weinig

goeds; maar tegenwoordig stijgen zij niet

zelden tot een hoogeren trap van ontwikkeling

dan de volbloed negers en voor zoover bij-

voorbeeld de gekleurde leden der wetgevende

macht in de zuidelijke staten of de uitgevers

van dagbladen in deze staten werkelijk invloed

uitgeoefend hebben op de wetgeving en de

staatsinrichting, waren zij van oudsher bijna

uitsluitend mulatten. Overigens worden in het

maatschappelijk leven de menschen van heel-

en half-donkere huidkleur zonder onderscheid

over éen kam geschoren en de colour line

geldt zoowel voor dezen als voor genen.

Mongolen waren er in Noord- Amerika vol-

gens de volkstelling van 1890 141.000 en tien

jaar later waren zij 1 44.000 in aantal ; een terug-

gang van 6000 personen viel waar te nemen
bij de Chineezen, ingevolge de bepaling die

de emigratie uit het Rijk van het midden be-

perkte ; in 1900 woonden er 119.000 in

Noord-Amerika
;

daarentegen vermeerderde

het aantal Japanners met 10.000. De groote

meerderheid der Mongolen vermengt zich niet

met de andere bewoners en dit heeft gemaakt

dat men hen in de staten waar zij als een

kompakte massa leven, zooals in Californië en

in Oregon, als buitenleden beschouwt. Vlijtige

en goedkoope arbeiders als zij zijn, werden zij

door de blanke werkkrachten dezer streken

met een oor aangezien ; hetzelfde verschijnsel

dus dat bijna overal op de wereld zich voor-

doet waar Chineezen zich neerlaten en, sober

Eskimo's met tent en kajak.
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Vrouwen en kind van de Guatuso, Costa Rica.

levend en dus met weinig tevreden, door hun

aanpassings-vermogen en taaie spieren een

groote taak gemakkelijk afwerken. Zoo kwam
't in het westen tot bloedige Chineezen-vervol-

gingen en tot wettelijke bepalingen op de

immigratie, waardoor versterking van het Chi-

neesche element onmogelijk werd. In Canada

bedroeg in 1901 het aantal Chineezen 17.300,

en Japanners 4700; de groote massa, 15.000

Chineezen en 4600 Japanners, zit in Engelsch

Columbia. In Mexiko waren er in 1900 ruim

2800 Chineezen, zoodat het totaalcijfer van de

Mongolen in Noord-Amerika stellig niet grooter

is dan 170.000. Goudmijnen hebben ten allen

tijde voor Chineezen een groote aantrekkings-

kracht bezeten en zoo zijn er in den laatsten

tijd talrijke scharen naar Alaska getrokken.
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Vrouw der Karaiben in Nederlandsen Guayana.

Toen de Spanjaarden en Portugeezen in

Zuid-Amerika kwamen, vonden zij er overal

stammen, die ondanks velerlei verschillen toch

tot eenzelfde ras behoorden
;

zij noemden
hen Indios, Indiërs of Indianen. Dat lijkt ons

lang geleden; maar welk een tijdruimte ligt

er nog tusschen déze aankomst van Europeanen

op den Zuid-Amerikaanschen bodem en de

periode waarin de oude bewoners van het

werelddeel holen bewoonden en jacht maakten

op thans uitgestorven diersoorten 1 De aardrijks-

kundige gesteldheid was er in die overoude

tijden een geheel andere
;
vermoedelijk scheidde

de oude Pampa-zee, het vroegere Moxos-meer

van Bolivia, en het merengebied van de

Amazone in dat tijdvak de Braziliaansche

landmassa af van het Andes-gebied. Toen

was de Karaibische Zee vermoedelijk veel

kleiner dan thans ; de oostelijke kuststreek

strekte zich veel verder uit in den Atlantischen

Oceaan ; de Cordilleras waren lang niet zoo

hoog als tegenwoordig en westwaarts daarvan

lag veel meer land
;
daarentegen was de zuid-

punt van Patagonië veel meer dan tegenwoordig

onder het ijs bedolven.

In het zuiden van de Braziliaansche land-

massa ontwikkelde zich een langhoofdig men-

schenras, in het Andes-gebied een kortschedelig

ras, en een derde, van gemengden schedel-

vorm, kwam later uit de Columbiaansch-

Venezolaansche streek naar het zuiden. De
beide eerste rassen bleven gescheiden totdat,

met 't langzaam opdrogen van de Pampa-zee

en de groote meren, gemeenschap tusschen

beide mogelijk werd.

Ook het klimaat was destijds anders. De
dorre streken van tegenwoordig hadden toen

een vochtig klimaat. In Patagonië strekten

de gletschers zich oostwaarts uit. Het zuiden

bleef grootendeels onbewoond ; het midden
gaf voor mensch en dier gunstiger levens-

voorwaarden dan nu; en menschen en groote

dieren trokken gemakkelijk de Andes over.

In het oosten bleven de bewoners een noma-

Vrouw der Akawai-Karaiben.
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dische levenswijze leiden, in de Andes-streek

begonnen zij spoediger vestigingen te vormen.

Langzaam stroomden de menschen van het

mesocefalische type zuidwaarts, zich vermen-

gende met de daar wonenden en er brengend

hunne beschaving.

In het Rio Negro-dal behooren verscheidene

menschelijke overblijfsels tot geheel uitge-

storven rassen. Daaronder zijn schedels die

gelijken op het Botokude-type in zuid-Brazilië

en op overblijfsels in de grafheuvels van de

Rio Grande en Uruguay opgegraven ; andere

komen overeen met die van oude Patagonische

en Vuurlandsche rassen.

Van het primitieve dolichocefale ras is nie-

mand meer in leven; niet geheel uitgestorven

nog is het eerste mesocefale ras, uit het

noorden geïmmigreerd, dat nog vertegenwoor-

digd wordt door de Yagan en Alakalof

;

maar de nog levende individuen hebben, ten-

gevolge van hunne afzondering te midden

van ongunstige omstandigheden, het vóór-

komen van achterlijke wilden, terwijl zij

inderdaad leerzaam en voor beschaving vat-

baar zijn ; onder hunne gebruiken vindt men
er die terugwijzen op een verblijf in een

Dezelfde.

zachter klimaat. Een andere stam die zijn

oorsprong neemt in het overoude mesocefale

ras is die der Ona, nog slechts kort aan de

Europeanen bekend. Ruim 25 jaar geleden

waren er nog Indianen, aan dien stam verwant,

onder de Tehueltsjen gemengd ; thans komen
de Ona nog slechts in Vuurland voor. Hoe
zij de straat Magellan overgestoken zijn, blijit

onopgehelderd, want zij kennen niet het ge-

bruik van booten
;
mogelijk verbond vroeger

een gletscher Vuurland met het vasteland;

misschien vestigden zij zich in het zuiden

voordat de zeeëngte zich gevormd had.

Uit eene kruising van de Ona met het

oude Andische ras schijnen stammen voort-

gekomen te zijn welks laatste vertegenwoor-

digers, nu naar het zuiden teruggedrongen zijn en

thans Tehueltsjen genoemd worden. Dat waren

de soort menschen die Magellan ontmoette

;

zij zijn in de laatste eeuwen nooit talrijk ge-

weest, hadden vroeger veel invloed en zijn

tegenwoordig zeer schaarsch.

Zoo vertoonden zich de eerste sporen van

menschen in Zuid- Amerika, toen dit wereld-

deel nog niet zijn tegenwoordig reliëf en zijn

tegenwoordigen omtrek bezat. De groepen

ontwikkelden zich, verhuisden van de eene

streek naar de andere ; in het westen trad

een ander menschenras op, aan het eind

van het ijstijdvak ; de oudste volken werden

naar het zuiden gedrongen, waar men nu

nog hunne afstammelingen vindt in zulk

een mengelmoes van typen als wellicht

nergens ter wereld. De oorspronkelijke

bewoners huisden in holen, in gezelschap

van nu uitgestorven diersoorten, gelijk de

menschen in Europa indertijd holenbewoners

waren. Polynesische elementen treft men
aan gemengd met de Patagonische, sporen

van Polynesische beschaving bij de Cal-

chaqui en de oude Peruanen. Naar den

nieuvveren tijd voortschrijdend, vinden wij

een zeer samengestelde beschaving, die

niet tot eenig bekend type is terug te

brengen, maar toch soms een verbazende

gelijkenis vertoont met die van volkeren

in het noordelijk halfrond en dezelfde

klimatologische omgeving. Er is eene op-

merkelijke overeenkomst tusschen de steen-

versieringen van Arizona tot aan Patagonië,

ter weerszijden van de Andes, en ook tus-
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schen de nijverheid en de legenden van al die

stammen. In de landstrook daartusschen treft

men veel aan dat onder den invloed der

zuidelijke en oostelijke stammen moet ontstaan

zijn. In Bolivia vindt men geen oudere bouw-

vallen dan die van Tiahuanaco, maar het volk

waarop zij betrekking hebben, heelt vertegen-

woordigers van Vancouver tot Patagonië. De
menschentypen op de oude Peruaansche ge-

reedschappen gelijken niet op de tegenwoor-

dige inboorlingen, maar op die van Patagonië,

Vuurland en Chili, en op diezelfde voorwerpen

vindt men een Mexikaansch type als gevan-

genen afgebeeld. Mexikaansche nijverheids-

voortbrengselen worden tot in de Argentijnsche

Pampa's gevonden en zeker bestond er vroeger

een levendig verkeer tusschen de twee flanken

der Andes.

Wie nu die Ona, Tehueltsjen, en hoe zij

Man der Karaiben.

verder heeten, eigenlijk zijn, is onmogelijk met

zekerheid te zeggen. Afstammelingen van de

voorouders die de oude en verloren beschaving

vormden, welker bouwvallen over heel het

Zuid-Amerikaansche vasteland verspreid zijn?

Maar daarmede is nog niet veel gezegd. Er zijn

geleerden die alleen Noord-Amerika anthro-o
pologisch onderzochten en die onderstellen, dat

Zuid-Amerika uit Noord-Amerika bevolkt werd,

en dat de voorouders der Pueblo ook de

stichters waren van de oude beschaving in

Peru en Bolivia. Anderen meenen dat de

Zuid-Amerikaansche volken de oudste ge-

weest zijn en herinneren eraan, dat, volgens

palaeontoiogische gegevens, de groote zoog-

dieren wel uit de Pampa naar Mexiko en de

Vereenigde Staten verhuisden, zoodat ook de

menschen dien weg noodwaarts kunnen ge-

volgd hebben. Zal men het ooit weten?

Algemeene eigenschappen

der Zuid-Amerikaansche India-

nen kan men noemen : een ge-

drongen lichaamsbouw, breede,

gewelfde borst, breede schou-

ders, ontwikkelde bovenarmen,

korte onderarmen, sierlijke

handen en voeten, breede aan-

gezichten met vooruitsprin-

gende wangbeenderen en smal

en lang voorhoofd. Menigmaal

herinneren de kleine schuin-

staande oogen aan het Mon-

goolsche ras ; een anderen

keer ziet men stammen met

adelaarsneuzen en denkt men
aan het Polynesische. Delengte

des lichaams beloopt van 150

tot 180 centimeters en is in

het zuiden grooter dan in het

noorden. De huidkleur varieert

van lichtbruin tot aan de tint

van run en is zelden koper-

kleurig, het haar is meestal

zwart, blauw-zwart, glanzend,

soms donkerbruin, en bijna

altijd stug, sluik en dik. De
baardgroei beteekent niet veel.

De kleeding dezer Indianen

verschilt naarmate het klimaat

zulks eischt, maar heeft in 't

algemeen niet veel om 't lijf
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In de tropische streken draagt

men veelal niet anders dan den

lendendoek, en vele stammen
op de oostelijke hellingen der

Andes van Ecuador, in centraal-

Brazilië en in de Chaco, ten

westen van de Paraguay-Para-

na (het woord beteekent jacht-

veld), loopen tijdelijk naakt,

b.v. op de jacht, in den strijd

of ook wel altijd. Door haar

zeiven geweven katoenen doe-

ken en ook lappen van boom-
schors dragen de vrouwen als

een tunika; maar tevens veel,

bepaaldelijk in de Chaco en

in het zuiden van 't wereld-

deel, mantels van dierenvellen

en schelkleurige, meestal rood

en blauw geverfde poncho's,

dekens met een gat in het

midden, om het hoofd door te

steken ; waar veel papegaaien

gevonden worden, draagt men
wel korte mantels van vede-

ren. Een hoofddeksel heeft

waarschijnlijk niet tot de oor-

spronkelijke dracht behoort;

in het tropische gedeelte be-

schut men zich door de bloem-

scheede van palmen of draagt

men hoeden van palmbladeren

gevlochten ; in Chili ziet men
een spitsen hoed dragen van

gekrulde wol. Het tatoeëeren is, was althans,

bijna overal in zwang, maar allengs kwam in de

plaats daarvan het beschilderen, dat nog zeer

algemeen gebeurt. Als sieraden draagt men hals-

kettingen van tanden, glazen kralen en beentjes;

op het hoofd versierselen van papegaaien-vede-

ren, bepaaldelijk in tropisch Zuid-Amerika. Oor-

schijven zijn in gebruik bij de Botokuden en

de Chaco-stammen
;

lip-staafjes bij de Boto-

kuden, Karaya, Chiriguano, Kaingua, de be-

woners van de Xingu, een zuidelijke zijrivier

van den Amazonen-stroom, en bij de Toba.

De wapens en het huisraad waren vóór de

komst der Europeanen meerendeels van steen

en van hout; bogen en pijlen hadden eene zeer

algemeene verspreiding, de Ketsjoea voerden

slingers en werphouten; de laatste vindt men

Vrouw der Karaiben.

tegenwoordig nog aan de Xingu-rivier, aan^de

Tocantins en haren zijtak de Araguaya. Pijl-

gilt wordt nog veel gebezigd, in 't bijzonder

het gevreesde curare, een aftreksel van liaan-

wortels in Guayana ; het alkooksel van den

bast van een andere liaan aan de Amazone

;

en het gift van een groene boomslang bij de

Guajiro. Het blaasroer is een wapen van de

stammen in oostelijk Ecuador en van de Ma-

kusji in Guayana, de werpkogel, bola, van

de bewoners van de Chaco en van Patagonië.

IJzeren wapens en gereedschappen waren er

tijdens de ontdekking niet
;
goud, koper, brons

en zilver vond men er in beperkte hoeveel-

heid, hier en daar ook tin en kwikzilver. Zeer

hoog stond het pottenbakkersvak, en 't weven,

vlechten en looien waren bedrijven van be-

De Volken der Aarde. II. 48
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Drie vrouwen en een meisje van de Kamajura (Brazilië).

teekenis. Van weinig belang is de huishouw

en vele stammen behooren tot de onbehuisden;

paalwoningen aan het strand zijn in het tropi-

sche gedeelte niet zeldzaam ; huizen met ver-

scheidene vertrekken vindt men op de land-

engte van Dariën. De omvangrijke steenen

gebouwen van de Ketsjoea en de Aimara liggen

in Peru en Bolivia; en aan de Xingu en

de Tapajos, die westwaarts op deze volgt, treft

men groote, met zorg gebouwde familie-huizen

aan, waarin tot honderd personen plaats vinden.

De meeste tropische stammen slapen in hang-

matten.

Het karakter der Zuid-Amerikanen is zeer

verschillend beoordeeld ;
natuurlijk, want ieder-

een heeft daarop zijn eigen kijk en gebruikt

een anderen maatstaf. Gewoonlijk spreekt

men 't eerst van hun trots, terughoudend-

heid en waardigheid, van hunne gestrenge

gelaatsuitdrukking en in verband daarmede

van hunne stilzwijgendheid, hun wantrouwen

en flegma ; deze eigenschappen kan men voor-

zeker bij vele stammen aantrefien, maar ge-

woonlijk bij dezulken die eeuwen lang geknecht

waren, terwijl toch de onafhankelijken juist

een vroolijken aard

toonen en van spel

en dans en van

feestvieren houden.

Wraakzuchtig en

wreed zijn zij, kun-

nen allerlei pijn ver-

dragen en pijnigen

zich zelfs. Hunne
vatbaarheid voor

ontwikkeling is be-

wezen en de hooge

beschaving die men
in de Cordilleras

vindt, pleit voor het

intellekt van het

Amerikaansche ras.

Zelden doen zij aan

veeteelt als bedrijf;

meerendeels zijn zij

jagers, visschers en

landbouwers.

Men onderscheidt

de bevolking van

Zuid-Amerika in drie

groote afdeelingen :

de tropische stammen, de zuidelijke en de

beschaafde volken der Cordilleras. In den tijd

toen de Spanjaarden en Portugeezen hier

koloniën stichtten, hebben deze zich geen

moeite gegeven om wetenschappelijk de tropi-

sche Indianen in eenige groote groepen te

verdeelen, wat jammer is omdat er sedert vele

stammen spoorloos verdwenen zijn.

Tot de tropische stammen behooren aller-

eerst de Tupi, die zich, naar het schijnt, van

Paraguay uit, straalsgewijze naar het noorden

verspreid hebben, gedeeltelijk langs de kust,

waar zij in den loop der eeuwen uitgeroeid

zijn, deels door centraal-Brazilië naar de be-

neden-Amazone, ten laatste ook naar Lorets.

De Tupi zijn in twee groepen te splitsen, de

zuivere en de gemengde Tupi ; tot de eerste be-

hooren de stammen die de Tupi-taal bijna zuiver

bewaard hebben, terwijl de leden der andere

groep afwijkende talen spreken. De kust-Tupi, de

bewoners van oostelijk Brazilië, behoorden tot

de zuivere Tupi, maar zijn verdwenen op een

onbeduidend overblijfsel na. Als Guarani huizen

nog tegenwoordig de zuivere Tupi in Paraguay

en in grooter aantal kan men hen terugvinden
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als Parentintin aan de Madeira, als

Apiaka aan de boven-Tapajos en als

Kamayura aan de bronnen van de

Xingu ; dit zijn de Tupi van het cen-

trum
; terwijl tot de westelijke Tupi

gerekend worden de Guarayo aan den

oostelijken voet der Cordilleras en de

Kokama en Omagua aan de boven-

Solimoes. Gemengde Tupi noemt men
de Munduruku aan de Tapajos, de

Yuruna aan de Xingu, de Manitsaua

en Aueto nabij de bronnen van dezen

stroom. Al de Tupi zijn behendige

schippers, die van de jacht, de visch-

vangst en de opbrengst van een weinig

beteekenenden landbouw leven.

Verder de Ges-volken van het oosten,

de oerbewoners van hun gebied, ge-

kenmerkt door een Mongoolsch type,

door het ontbreken van hangmatten,

een weinig beteekenende scheepvaart

en door het gebruik van vlotten ; voorts

door de karakteristieke lip-staafjes,

botoques, van hout, en oorsieraden van

opgerold palmblad, door tweeërlei pijlen,

lange, vlakke knotsen, ongerekend de

anthropologische kenmerken. De stam-

men tot dit complex behoorend, staan

op verschillende hoogten van bescha-

ving, in dit opzicht stijgend naarmate
Jonge vrouw en meisje van de Karaja (Brazilië).

Botokuden (oostelijk Brazilië).

men meer binnenslands

komt. Het laagst staan de

Bugres in het zuiden, de

Botokuden in het kustge

bergte aan de Rio Doce.

Zij zijn nomadische jagers,

kennen landbouw noch vee-

teelt of industrie, ook niet

het pottenbakken. Hunne
buren in de Parana-provin-

cies, de Kaingang, doen

reeds aan akkerbouw, we-

verij en pottenbakkerij ; de

Cayapo en Akua op de

waterscheiding van de To-

cantins staan nog iets hoo-

ger en het verst zijn de

Suya aan de Xingu, die

vaste verblijven hebben,

een tamelijken landbouw en
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eenige nijverheid. Zij dragen nog de lip-staafjes,

maar slapen in hangmatten.

De Karaiben — in welk woord de ai onge-

veer als onze ij uitgesproken wordt — zijn

vooral bekend geworden door de ontdekking der

primitieve, en in aantal niet onbeteekenende

Bakairi aan de boven-Xingu. Deze Bakairi

spreken een aan de Karaibische stamtaal zeer

nabij komend idioom, en wellicht moet men
dus in hunne streek de bakermat der Karaiben

zoeken. Hunne voornaamste stammen, de

Makusji, VVayana (Rucuyennen) Arekuna, huizen

thans in Guayana, losgeraakte gedeelten onder

den naam van Mutilon ten westen van het

meer van Maracaibo, van Palmella aan de

Guaporé, van Uitoto en Karijona aan dejapura

en eindelijk onder den naam van Bakairi en

Nahuqua aan de boven-Xingu. In oostelijk

Venezuela vormen de thans bijna uitgestorven

Cumanagoto en Chaima den overgang tot de

Karaiben der Antillen

Hier zijn in de I5 de eeuw de Karaiben ge-

land, hier hebben zij de mannen der Arowaken
gedood en de vrouwen voor zich gehouden

;

hier hadden zij hunne noordelijkste grens be-

reikt. Onder den naam van Caniba, kannibalen,

zijn zij gedurende eeuwen gevaarlijk geweest

voor de Europeanen op de Antillen. Hetgeen

er van hen overgebleven is, huist op St. Vin-

cent en in Honduras. Alle Karaiben zijn goede

schippers, jagers, visschers en ook landbouwers
;

zij slapen in katoenen hangmatten.

De Nu-Arowaken daarentegen volharden

bij de uit boombast gevlochten hangmatten en

kenmerken zich verder door het gebruik van het

voorvoegsel n u bij het vóórnaamwoord van den

eersten persoon, aan welke eigenaardigheid zij

hun naam ontleenen ; en mede door groote be-

drevenheid in het pottenbakkersvak. De Nu-Aro-

waken wonen thans in dichte groepen tusschen de

boven-Orinoco en de boven- Madeira, maar het

is onzeker waar hunne oorspronkelijke verblijf-

plaatsen zijn. Stammen van beteekenis hebben

zich onder de Nu-Arowaken niet gevormd.

Afzonderlijk wonen de Guajiro op het schier-

eiland Guajira, de Arowaken op de kust van

Guayana, de Mehinaku aan de boven-Xingu

en de Kinikinau. Guana en Tereno aan de

boven Paraguay.

De Guaikuru-groep bevat de volken aan de

boven-Paraguay en de wilde ruiterstammen

van de noordelijke Chaco; tot hen behooren

de Kadiueo bij Miranda, de Toba, de Pilaga,

Mokovi en de thans uitgestorven Abipon in

Peruanen.
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de Chaco, zoomede de Payagua van

Asuncion. Onder den naam van

Matako-groep heeft men de volken

van de midden-Chaco saamgevat,

en onlangs als Maskoi-groep ver-

eenigd de Lengua, de Guana van

de Chaco, de Sanapana en eenige

kleinere stammen van de noorde-

lijke Chaco.

De zuidelijke stammen onder-

scheiden zich van de tropische

doordien zij, sedert de Europeanen

het paard invoerden, veranderd zijn

van een volk met onbeteekenende

veeteelt en weinig landbouw, in

een paardrijdend jagersvolk. In ont-

wikkeling wijken zij zoodoende af

van de tropische stammen, ook

lichamelijk en in karakter; zij zijn

grooter, forscher en vechtlustiger

;

de vrouwen spinnen en weven. In

het verre zuidwesten van het we-

relddeel vinden wij weder echte

nomadische jagers, op lagen trap

van ontwikkeling, de bewoners der

zuidelijke Chileensche eilanden.

Onder de zuidelijke stammen
vallen de Pampas-Indianen, de Pa-

tagoniërs, de Araukanen en de Vuur-

landers. De Pampas-Indianen, Puhel-

tsjen ofTaluhet, huisden in de Pampa,

tusschen de Rio Salado en de Rio Negro en

waren verwant aan de oerbewoners van Uru-
guay, de Charrua. Maar sedert 1879 zijn zij

over de Rio Negro zuidwaarts gedrongen en

daar wonen nu nog restjes van dezen stam

;

sinds dien tijd is de Pampa vrij van dezen
tusschenvorm van de Chaco-stammen naar de
Patagoniërs. De Araukanen hielden midden-
en zuid-Chili bezet, zijn echter uit het centrum
sedert de i6de en uit zuid-Chili sedert het

midden der 19de eeuw meer en meer weg-

gedrongen en naar den oostkant der Cordilleras

geschoven. Maar thans zijn zij weder naar Chili

teruggekeerd. Men kende hen als een volk van

landbouwers en veehouders en zij waren in drie

groepen verdeeld, de noordelijken of Pikuntsjen,

de zuidelijken of Huillitsjen, en het kustvolk,

de Pehuentsjen
;
tegenwoordig wonen de mee-

sten in dorpen in het land der Araukanen.

De eigenlijke Patagoniërs zijn te splitsen

Peruaan.

in de noordelijke Tehueltsjen, van de Rio

Negro tot aan de Chubut, en de zuidelijke

Tehueltsjen, van deze rivier tot aan Vuur-

land ; en in dit land wonen als derden stam

der Patagoniërs de^Ona.'; Hoewel deze stammen

vrijwel dezelfde taal spreken, loopen zij toch

in verscheidene opzichten uiteen, daar de zuide-

lijke Tehueltsjen grooter en krachtiger gebouwd

zijn dan de noordelijke, boog en pijl niet

gebruiken, maar behendig met den werpkogel

omgaan, minder paarden bezitten, en hoofd-

zakelijk van de jacht, de vischvangst en van

de vruchten leven die de steppen voortbrengen

;

terwijl de noordelijke Tehueltsjen nog iets aan

veeteelt doen. De Vuurlanders, in aantal gering,

bewonen het vasteland en de eilanden in

het gebied der fjorden van zuid-Vuurland, tot

aan de Chonos-eilanden
;

zij staan in ontwik-

keling zeer laag.

Niet vroeger dan in 1884 werd in het binnen-
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land van Zuid-Amerika een volk ontdekt van

hoogst primitieve beschaving, deBakairi; en 350
jaar daarvóór hadden de Spanjaarden in de Cor-

dilleras staten gevonden met een kuituur van

beteekenis
;

zij strekten zich uit over het grootste

gedeelte der Cordilleras, van noord-Chili tot

Columbia. In het zuiden, in Bolivia en zuidelijk

Peru, huisden de Aimara, de stichters van de

groote, zij 't ook onvoltooide gebouwen van

Tiahuanaco aan het Titicaca-meer. Zij schijnen

uit het noodwesten gekomen te zijn, aan de

Inka's de hoftaal gebracht te hebben, en zij

zijn in ieder geval de eenigen die hun taal,

ondanks de alles beheerschende Ketsjoea, be-

houden hebben. Deze Ketsjoea of Quetsjoea

waren het krachtigste volk van Zuid-Amerika;

kort voor den inval der Spanjaarden hadden

zij al het land der Cordilleras, van 30
0

zuider-

breedte tot aan den aequator aan zich onder-

worpen. Zij deden aan landbouw en veeteelt,

ontgonnen den bodem, beoefenden vakken van

industrie, bewoonden huizen, hadden goede

wegen, een geregeld bestuur, algemeenen dienst-

plicht en heerendiensten ten algemeenen nutte,

bouwden steden en vestingen en bezaten schat-

ten aan metalen en edelsteenen ; als drager

der gedachten gebruikten zij het zoogenaamde

knoopenschrift of quippos. Meer dan de ge-

dachte dragen doet dit schrift niet ; het spreekt

ze niet uit, noch schrijft ze neder. Hoofdzake-

lijk dient het schrift bij de boekhouding voor

de kudden ; 't bestaat uit een eigenaardige

samenvoeging van verscheidene koorden tot

een net- of vlechtwerk en de verschillende

manieren van binding vormt het schrift; de

aparte knoopen en lussen geven bepaalde be-

grippen te kennen en de opeenvolging daarvan

duidt het verband aan van deze begrippen.

Zelfs de officiëele statistiek werd door middel

van deze geknoopte touwtjes in orde gehouden.

Daar het schrift niet het woord teekent of

een geluid weergeeft, maar alleen, net als de

kerfstok, aan reeds aanwezige voorstellingen

herinnert, zoo kan alleen de ingewijde, die

den sleutel bezit, er mede terecht. Opmerkelijk

is het zeker, dat toen de Jezuïten hun zendings-

werk in Peru begonnen, zij het knoopenschrift

gebruikten om de Indianen latijnsche gebeden

te doen van buiten leeren.

De hoofden der Ketsjoea, de Inka, werden
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als zonen van de zon beschouwd ; de staats-

inrichting was kommunistisch met de familie

als basis. Er zijn echter gegevens voorhanden

die bevestigen, dat reeds vóór de komst der

Spanjaarden deze beschaving in verval was

en daarvoor pleit ook het snel ineenstorten

van dit Indiaansche rijk na de conquista.

Een reeks andere beschaafde volken moet

er aan den westkant der Cordilleras naar de

zee toe gewoond hebben. Zij zijn, zooals het

rijk van Chimu, bij Trujillo, reeds door de

Ketsjoea onderworpen, want toen de Spanjaar-

den daar kwamen, vonden zij er de bouwvallen.

Ook de stammen in het hoogbekken van

Ecuador, de Quito en andere, waren aan den

Inka Huaina Ecapac onderworpen, maar het

bekken van Columbia hadden de Ketsjoea nog

niet bereikt. Tijdens de aankomst der Euro-

peanen lagen hier de zelfstandige rijken der

Chibda in de buurt van Tunja en Sogamoso,

in ontwikkeling ten achteren bij de Ketsjoea.

Toen de Spanjaarden en Portugeezen zich

in Zuid-Amerika vestigden, beroofden zij de

Indianen van hunne woonsteden aan de kust;

een deel der menschen werd gedood, een

ander deel tot slaven gemaakt; het overige

naar het binnenland gedrongen. Ook op de

Cordilleras, waar de hooger ontwikkelde

stammen hun verblijf hielden, werd onder de

Indianen duchtig huisgehouden, maar daar

waren er te veel om ze allen weg te dringen.

Zelfs hebben zij zich juist hier tot op den

huidigen dag het zuiverst en het sterkst in

aantal weten te handhaven. Overigens zijn in

Zuid-Amerika geheele stammen in den loop

der tijden uitgeroeid, en snel leven en spoedig

vergeten als wij doen, zijn hunne namen óf

vergeten of alleen in plaatsnamen bewaard

gebleven. De Indianen te beschaven, hebben

de Dominikanen, Franciskanen, Kapucijnen

en de Jezuïten beproefd. Aan de beneden-

Amazone hebben Indianen van verschillende

Vrouwen der Sanapana in Paraguay.
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Krijgslieden van de Lengua in Paraguay.

stammen dorps-gemeenten gevormd, zich daar

met elkander vermengd en een colluvies

gentium doen ontstaan die men Tapuya

noemde; zij werd door een van het Tupi

afgeleide zendingstaai, de lingua geral, bijeen-

gehouden ; voor de landen der Cordilleras

werd het Ketsjoea als omgangstaal gebruikt,

voor Guayana het Wapisjiana. In het overige

Spaansche Amerika ontbrak een algemeene

taal.

Toen de pogingen om de aan zwaren arbeid

niet gewende Indianen in de mijnen en op

het veld als werkkrachten te gebruiken, niet

slaagden, begonnen de Spanjaarden neger-

slaven uit Afrika in te voeren ; inzonderheid

tierden deze op de laaglanden en de kusten,

de tierra caliente, wier klimaat met dat van

hun vaderland het meest overeenkomt. Spoedig

hebben die negers zich hier en daar als onaf-

hankelijk beschouwd; sedert 1663 zijn de

negerslaven der Hollanders Suriname ont-

loopen, om zich aan de boven-Marowyne te

vestigen, waar hunne nazaten zich tot heden

hebben weten te handhaven. Men noemt hen

boschnegers en feitelijk zijn zij onafhankelijk.

Numeriek zijn de Indianen in de meerder-

heid in Paraguay, in de Cordilleras van noorde-

lijk-Chili tot Columbia en in Amazonië, het

grootste tropische laagland der aarde, tusschen

Guayana, de Cordilleras en Brazilië ; daaren-

tegen is het blanke ras 't sterkst in aantal

in Chili, Argentinië en Uruguay, zoomede in

zuid-Brazilië en San Paulo ; ook op de overige

oostkust zijn de blanken een aanzienlijk deel

der bevolking. De negers zitten mede pp
deze kust dicht opeen, voornamelijk in Rio,

Bahia, gedeelten van noordoost-Brazilië en

Venezuela; de vermenging van blanken en

negers is sedert de opheffing der slavernij

toegenomen en de kruising van beide rassen

gaat steeds voort. Daar nauwkeurige opgaven

ontbreken, is de onderlinge verhouding der

verschillende kleuren moeilijk onder cijfers te

brengen. Het aantal der onafhankelijke
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Indianen schat men als volgt: in Brazilië

600.000, in Peru 350.000, in Bolivia 245.000,

in Ecuador 200.OOO, in Argentinië 120.000

en in Paraguay 70.000. Rekent men hierbij

nog 50.000 hoofden voor Venezuela, voor

Columbia en Guayana, dan krijgt men een

totaalcijfer van 1.735.000 „wilde" Indianen. De
meer beschaafde Indianen der Cordilleras

zullen misschien 3 1/2 millioen sterk zijn en

dit maakt 5I/2 millioen Indianen, wat waar-

schijnlijk te weinig is. Het getal negers in

Brazilië stelt men op 2I/2 millioen, in geheel

Zuid-Amerika op 4 millioen. En dan wonen

er nog 10 of ro'/g millioen blanken voor-

namelijk in de zuidelijke staten en in Brazilië

De overigen, ongeveet 20 millioen, dus de

helft van de geheele bevolking, zijn Zuid-

Amerikanen van gemengd ras.

In Midden-Amerika is de Indiaansche oer-

bevolking de talrijkste van de hier wonende
rassen, zooals ook in Bolivia, Peru en Ecuador

het geval is ; vooral is zij in de meerderheid

in de buurt van Mexiko : Guatemala en

Yucatan, maar ook in Honduras en Costa

Rica, ja zelfs in Nicaragua, waar de Span-

jaarden uit hoofde van den goudrijkdom des

lands de oorspronkelijke bevolking 't minst

ontzien hebben. Aan den kant van den

Atlantischen Oceaan woonden tijdens de

komst der Spanjaarden inzonderheid menschen

vrij van beschaving en wat daarvan over is,

vindt men er nu nog ; en aan den kant van

den Stillen Oceaan zaten de hooger ont-

wikkelde stammen, de voorouders der tegen-

woordige kompakte Indiaansche bevolking

van Midden-Amerika.

In Dariën, Panama, Veragua en Chiriqui

schijnt de bevolking nooit heel talrijk geweest

te zijn en daar de Spaansche kolonisatie in

deze streken aanvankelijk krachtig optrad, is

de Indiaansche bevolking samengesmolten tot

kleine groepjes ; daartoe behooren de Tula

of Cuna Cuna, rivierbewoners, stammen van

onzekere herkomst, misschien ingevloeide

Guajiro, en verder Arowaken, misschien wel

Karaiben. 't Is het gewone type van Midden-

Amerika : klein, gedrongen, vet, betrekkelijk

lichtkleurig, zonder baard maar met over-

vloedig, zwart hoofdhaar, niet getatoeëerd

maar beschilderd en zeer vatbaar voor den

invloed der beschaving. Als sieraad dienen

hoekige neusringen en kralen halskettingen

;

hoofdzakelijk de vrouwen doen het werk en

de mannen jagen, visschen, Vellen de boomen
en zaaien. De Guaimi in Veragua en Chiriqui,

in velerlei aan de voorafgaanden verwant, zijn

eenige treden naar de beschaving gedaald,

kleeden zich op z*n Europeesch en hebben

hunne weverij en ververij, pottenbakkers-,

wapen- en goudsmeedkunst laten vervallen.

Een centraal bestuur is in de plaats getreden

van de talrijke kleine opperhoofden, maar de

oude totem, waarover in het eerste deel op

Lengua in Paraguay.

De Volken der Aarde. II. 49
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bladzijde 77 een en ander gezegd is, zoomede

de couvade zijn behouden gebleven. Bij de

Guaimi sluiten zich in zuidelijk Costa Rica

aan de Talamanca-Indianen, die in vele

opzichten nog van den ouden stempel zijn,

vederen op 't hoofd dragen, tanden- en kralen-

snoeren om den hals, pijl en boog en blaas-

roer als wapens gebruiken, en nog in strooien

hutten wonen. Er zijn ook Christenen onder

en van dezen dragen de vrouwen rokken en

hemden : maar de beschildering met twee

zwarte strepen onder de oogen en op de

borsten hebben zij nog niet prijs gegeven.

De Guatoso aan de Rio Frio in noordelijk

Costa Rica sluiten zich weder aan bij de

zooeven genoemden; zij zijn geschikte land

bouwers, planten bananen, suikerriet, maïs

en yuca, wonen in palenques, groepen van

groote huizen, slapen in hangmatten, kunnen

potten bakken en manden vlechten en ge-

bruiken maalsteenen. Behalve van pijl en

boog bedienen zij zich ook van 't geweer en

vangen den jaguar en den tapir ook wel in

vallen. Bij den veldarbeid bezigden zij tot

voor korten tijd vuursteenen gereedschap, dat

thans door stalen werktuigen vervangen is.

Het huwelijk komt door koop tot stand, en

't geringe aantal vrouwen leidt tot polyandrie.

Den wil der godheid leert men door middel

van het snorrebot kennen, het spoelvormige

stuk hout, dat aan een koord rondgedraaid

wordt boven het hoofd, met welks gebrom

Dionysios zich reeds vermaakte als knaap, en

dat met een serieus doel nog steeds brommend
ronddraait, zoowel in midden-Australië als op

Nieuw-Guinea.

In Honduras wonen aan den Atlantischen

kant o. a. de Poya, een krachtig slag kleine

boschmenschen, halve nomaden, die in booten,

uit een enkelen boomstam of uit boomschors

vervaardigd, de rivieren bevaren. En zoo huist

er ook in Guatemala een nomadenstam, de

Lakandons, die nooit door de Spanjaarden

onderworpen zijn omdat zij steeds van woon-

plaats veranderden
;
nog tegenwoordig leven

zij van de jacht met pijl en boog, zamelen

cacao, was en honig in en ruilen deze tegen

zout en andere behoeften. Huisraad en gereed-

schappen zijn nog van de oorspronkelijke soort,

onverbasterd.

Dit zijn de natuurvolken van Midden-Amerika.

De meer beschaafde Indianen van dit gebied

gaan gekleed in een hemd, broek, jas of blouse,

dragen een deken over de schouders en op

't hoofd onder den stoohoed een doek
;

zij

gaan barrevoets, wonen in leemen hutten met

bladeren dak, die rondom de kerk staan. Zij

zijn van aard wantrouwend, stilzwijgend en

weinig voorkomend ; in de tierra caliente blijken

deze eigenschappen eenigszins getemperd te

zijn. Tegenover blanken en kleurlingen vormen

zij een vijandig element. Overal wordt op

dezelfde wijze geweven, gevlochten en ge-

verfd
;

geplant, geoogst, gemalen en het
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voedsel bereid. De afzonderlijke hoeven, de

oorspronkelijke manier van wonen, worden

tegenwoordig meer tot dorpen vereenigd
;

rij-

en trekdieren ingevoerd, wegen, ook spoor-

wegen, aangelegd; het Spaansch is in de plaats

gekomen van de landstaal en het geld heeft

den ruilhandel doen ophouden. Terwijl het

nieuwe binnentreedt, verdwijnt terzelfder tijd

een deel van de oude kunst, die in velerlei

richting mooie dingen te voorschijn bracht.

In het centrum van Venezuela is de oer-

bevolking bijna geheel uitgeroeid of door de

emigranten, blanken en negers, opgeslorpt;

in den aanvang van de 1 p fle eeuw waren er

nog aanzienlijke overblijfsels van de inlandsche

stammen aanwezig, maar thans vindt men
alleen in het oostelijkste deel iets daarvan

over, namelijk de Cumanagoto en Chaima ; in

de buurt van Barcelona de Cumana en Cuma-

nacoa, stammen die Von Humboldt een eeuw

geleden kon bestudeeren, maar die thans hunne

eigenaardigheden zoo goed als verloren hebben.

Uit hunne taal mag men besluiten dat zij tot

de Karaiben behoord hebben en waarschijnlijk

kan hetzelfde beweerd worden van de stammen

uit midden-Venezuela, de krijgszuchtige Caracas-

Indianen, die hun naam gaven aan de tegen-

woordige hoofdstad en de gevreesde Jirajara

in de nabijheid van Yaritagua en Nirgua. Een
gemengde bevolking is er ontstaan door den

intrek van blanken en negers en door de

kruising dier beide rassen onderling en met de

Indianen, en de vermenging is zoo intensief

geweest dat vertegenwoordigers van het zuivere

ras zeldzaam zijn; mulatten zijn zeer talrijk,

zambos minder. Negers werden ook in Vene-

zuela als slaven ingevoerd, zij 't ook een niet

zoo groote hoeveelheid als in West-Indië ; in

het begin der ic/,e eeuw waren er 62.000 of

8 procent der bevolking, in 1830 ongeveer

50.000; daarna hield de slavenhandel op en

de toevoer van negers beteekende sinds dien

tijd niet veel, maar de vermenging met de

andere rassen nam toe. Echte negers vindt

men thans 't meest aan de kust en in de

warme streken
;

zij worden echter met den dag

zeldzamer en in aantal zijn zij nauwelijks

5 procent der bevolking of 125.000 personen

sterk.

De Indianen van Guayana behooren grooten-

Kiaderen der Lengua in Paraguay.
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Man van Chili en zijne vrouwen.

deels tot de Karaiben ; alleen aan den bovenloop

van de Orinoco en ten oosten van de Rio

Branco worden zij vervangen door stammen

van de Nu-Arowaken; Karaiben zijn de meest

bekende Indianen-stammen van Guayana, de

Rucuyennen of Wayana van het Tumuc-Humac-

gebergte, de Makusji en Arekuna van de Siërra

Roraima en de Guaharibo van de bronnen

der Orinoco ; voorts wonen de Pianagoto tus-

schen de bovenloopen van de Corentyne en de

Paru, de Arinagoto aan de Caroni en Yuruan

en de Galibi aan de kust van Cayenne; en

verscheidene stammen meer.

De Karaiben van Guayana zijn mooie en

flinke menschen, tamelijk licht van kleur, met

zachte trekken, een stevigen neus, en slank en

goed gebouwd van lichaam. De mannen dragen

kort haar, de vrouwen lang, loshangend of in

lange vlechten en op de kruin gescheiden.

De Makoesji worden beschreven als ordelie-

vende, zindelijke, vlijtige en gastvrije Indianen.

Zij beschilderen hun aangezicht en de vrouwen

oliën het haar. In de oorlellen en het neusschot

dragen zij schijfjes van hout en staafjes van

riet, in de onderlip naalden. Halskettingen van
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kralen, met munten versierd en schortjes met

kralen bestikt, voltooien de kleeding. De hutten

zijn meestal vierhoekig, soms rond en worden

met bladeren gedekt. In huis vindt men hang-

matten, houten bankjes, kalabassen en aarden

kookgerij ; en als toilet-artikelen kammen, een

spiegel en een stuk bamboe met verf. Aan
de balken hangen jachtropeeën en wapens,

knotsen, blaasroeren, bogen en pijlen en be-

vederde hoofddeksels. De pijltjes van het

blaasroer bestrijken zij met het krachtig wer-

kende vergift urari of curare.

De tweede groep der Indianen-stammen van

Guayana zijn de Nu-Arowaken ; tot hen be-

hooren o. a. de Arowaken aan de kusten van

Nederlandsch en Engelsch Guayana ; de Aro-

waken-stammen zouden de eerste bewoners

van Guayana geweest en door de Karaiben

verdrongen zijn ; de kustbewoners staan al heel

lang in nauwe betrekking tot de Europeanen.

Omstreeks 1838 werden bij hen honden, tafels,

stoelen en allerlei Europeesch huisraad ge-

vonden en sedert hebben zij zich volkomen ver-

mengd met de andere bewoners van Engelsch

Guayana, waartoe het fraai en welgedaan

uiterlijk hunner vrouwen mede aanleiding gaf.

Aan de Orinoco zijn zij door toedoen van de
Venezolanen veel veranderd ; en de Wapisjiana

en Atorai zijn met de Brazilianen en Engelschen

in aanraking gekomen. Van hunne oorspron-

kelijkheid hebben zij zoodoende veel ingeboet,

maar het type is behouden gebleven. Evenals

de Karaiben doorboren zij de onderlip en

dragen zij munten als sieraad
;
insgelijks zijn

vrouwenroof en couvade bij hen in zwang.

Nog een derde groote groep is in Guayana
vertegenwoordigd, de Tupi namelijk; tot vóór

een eeuw waren zij menscheneters. Deze Tupi

zijn de meest noordwaarts verdwaalden van

hun stam.

Ook in Venezolaansch Guayana zijn talrijke

Toovenaar der Araukanen.
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volksstammen öf uitgestorven öf welhaast; b.v.

de Otomaken aan de midden-Orinoco, waarvan

Von Humboldt de gewoonte om aarde te eten

beschreef. In het binnenland van Guayana,

aan de bronnen van de Ventuari, de Manapiari,

e. a. zal men stellig nog hetzij onbekende of

weinig bekende stammen opsporen.

Negers en mulatten vormen 't voornaamste

bestanddeel der bevolking in oostelijk Guayana
en een voornaam deel daarvan in het westen.

Van de halfbeschaafde negers en mulatten in

de steden en op plantages valt weinig te

zeggen ; maar dit geldt niet van een andere

groep, die aan den middenloop der kustrivieren

zich gevormd heeft tot een staat in den staat,

en teruggekeerd is tot hare Afrikaansche

levenswijze. In 't jaar 1663 hebben de geïm-

migreerde Portugeesche joden hunne slaven

het bosch ingestuurd ten einde de belasting

te ontduiken ; deze hebben zich daar vereenigd

en zich dermate versterkt, dat zij in 1773
Paramaribo durfden aanvallen. De bekendste

dezer boschnegers zijn de Boni, wier hoofd-

plaats Cottica is aan de Awa, de invloed-

rijkste de Yuca onder den granman in Dri

Tabaki, die ook over de Poligudu tusschen

de Awa en Tapanahoni te zeggen heeft. De
Paramacca zijn eerst in 1865 uit Suriname ge-

trokken en zitten nu aan de beneden-Marowyne

tot aan de strafkolonie St. Laurent; de vijfde

stam, de Saramacca, woont aan den midden-

loop der Suriname-rivier. Van deze stammen
erkennen er twee, de Boni en de Paramacca,

sedert 1680 't Fransche gezag, maar zij gaan

evenals de overigen meer om met Hollandsche

kooplieden.

Ziehier hoe ons door een landgenoot, die

den toestand van nabij bezag, de verhouding

van boschnegers en Indianen geschetst wordt

in het gebied dat Nederlandsch Guayana heet.

Nadat onze regeering vergeefs getracht had door

middel van kostbare expedities de weggeloopen

slaven te onderwerpen en terug te voeren, werden

zij als vrijen erkend en wees men hun woon-

plaatsen aan buiten het gebied der kolonisten,

maar binnen het door de Indianen bewoonde
terrein. De boschnegers werden door het

gouvernement in den aanvang rijkelijk voor-

zien, zelfs van geweren en ammunitie, ver-

meerderden zich langzamerhand, verdrongen

allengs de oorspronkelijke bewoners en brachten

Meisje der Auraukanen.

een onoverkomelijke scheiding tot stand tus-

schen dezen en de eigenlijke kolonie. De haat

tusschen beide stammen groeide, niet 't minst

door de bevoegdheid tot invoer van Indiaan-

sche slaven, aan den bij iederen boschneger-

stam aangestelden posthouder verleend. Maar

ook zonder dit verlof tot menschenroof zouden

de Indianen in den beginne al heel weinig

sympathie gevoeld hebben voor de brutale,

indringerige en bedelachtige boschnegers.

Langzamerhand is deze vijandschap wel wat

gesleten en zelfs heeft 't geval zich voorgedaan

dat Indianen een neger tot kapitein kozen;



392 ZUID-AMERIKA

.

Mapuche-Ara ti 1vanen

.

ook heeft er vermenging- van beide rassen

plaats en de zambos die van deze kruising het

resultaat zijn, trekken meer naar den neger-

dan naar den Indianen-kant. Er waren in het

Indianen-kamp, schrijft onze reiziger, onder

de mannen verscheidene met intelligente en

onder de vrouwen en meisjes met lieve,

innemende gezichten. De donkerbruine oogen,

waarvan het wit soms een parelmoerachtigen

glans heeft, staren u droefgeestig aan en 't

zwarte, soms tot op de oogen hangend pony-

haar, dat door olie glanzend gehouden wordt,

draagt veel bij tot het aanvallig voorkomen
van vele Indiaansche meisjes. Jammer dat het

fraai gevormde bovenlijf gedragen wordt door

naar verhouding te korte beenen met te dikke

kuiten. Bij feestelijke gelegenheid beschilderen

zij wangen en voorhoofd met fijne horizontale

strepen ; dansende doen zij niet de gracieuse

bewegingen der boschneger-

meisjes zien. Jammer dat de

komst van blanken zoowel bij

de Indianen als bij de bosch-

negers geen andere gedachten

opwekt dan deze twee : dansen

en drinken.

De oorspronkelijke Indiaan-

sche bevolking van Amazonië
is voor zulk een uitgestrekt

gebied opvallend homogeen;
verreweg het grootste gedeelte

behoort tot de Nu-Arowaken.

Slechts van enkele in deze

streken wonende stammen is

de levenswijze bekend, want zij

zijn zelden bezocht. In ontwik-

keling staan zij heel laag; zijn

goed gebouwd en flink van

vóórkomen en gaan óf geheel

ongekleed óf met lendendoeken

en schorten gekleed. De land-

bouw beteekent er niet veel;

meerendeels zijn de Indianen

van het Amazone-gebied jagers

en visschers; zij doorloopen het

oneindige woud, zoekende naar

buit en bevaren het ontzaglijke

riviernet met hun kano's van

boomschors. De woningen zijn

zeer primitieve in het bosch

verscholen hutten, meestal, om de overstroo-

mingen te ontgaan een eind van den oever

of in lagunen op palen. Maloca's heeten in

het zuiden van Amazonië alle vestigingen

der Indianen. Vele stammen zijn bezig uit

te sterven, andere zooals de Ipurina, langs

de Purus, hebben een voldoend weerstands-

vermogen en zijn zeer krijgszuchtig; daaren-

tegen zijn zij minder bedreven in een huiselijk

handwerk als de pottenbakkerij dan de andere

in dit opzicht sterk ontwikkelde Nu-stammen;

de vrouwen dragen schortjes van katoenen

franje en door den neus een beenen staafje.

In den natuurstaat zijn de Yamamadi blijven

leven, in hunne bosschen tusschen de Purus

en de Tapaua
;

zij zijn gastvrij en openhartig,

doen aan landbouw en schieten met het blaas-

roer. Bij de Huaitsjipairi en Sirineiri, aan

de bronnen van de Acre en de affiuenten
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van de Madre de Dios, vindt men maskers,

houtsnijwerk en steenen beeldjes ; maar ook

aan de Purus is de beschaving reeds gekomen,

tengevolge van den kaoetsjoek-handel ; de oude

zeden verdwijnen en daar zijn er, zooals de

Paumari, die men zelden meer nuchter aantreft.

Hier kunnen ook de Mojo genoemd worden,

tusschen de Mamoré en de Guaporé, hoewel

zij verwijderd wonen van de voornaamste

vestigingen der Nu-Arowaken-stammen
;

zij

zijn het voornaamste bestanddeel der oerbe-

volking van de llanos, der Mamoré en der

Guaporé, staan al geruimen tijd onder den

invloed der zending en hebben zich allengs

ontwikkeld tot nuttige leden van de primitieve

maatschappij in deze buitenwereld
;

zij doen

dienst als schippers op de

Madeira en kwamen als zoo-

danig in grooten getale naar

beneden, zelfs tot Manaos, waar

de Rio Negro in de Amazone
valt, maar sedert de stoom-

vaart zijn zij verdwenen
;

zij

beoefenen den landbouw en

hebben eenige industrieën,

weven, vlechten en houtsnij-

den. Hun karakter wordt sre-

roemd en in getalsterkte staan

zij boven andere stammen,

want in Bolivia en Brazilië

wonen er, naar men meent,

wel 60.000 van deze Mojo-

Indianen.

Verder wonen in Amazonië
Karaiben en Tupi. Voorna-

melijk van den mcnd der

Madeira benedenwaarts is er

langs de Amazone een ho-

mogene Indiaansche bevolking

ontstaan waarbij de stamver-

schillen afgesleten zijn ; men
noemt deze de Tapuyo of

Tapuya. Zij vermengen zich

met het zwarte en blanke ras

en zoo komt er zachtjes aan

een vrij uniform mengras, dat

van Manaos af stroomafwaarts

zich verspreidt en welks taal,

het Tapuya, 't Portugeesch

begint te verdringen. Tegelijk

daarmede verdwijnen de oor-

spronkelijke bezigheden der Indianen, de vis-

scherij en de scheepvaart, om plaats te maken
voor alles wat annex is aan den geheel Amazonië

beheerschenden kaoetsjoek-handel en in veel

geringer mate voor landbouw en veeteelt.

Hun teruggetrokken en stillen aard hebben

de Tapuyo behouden en nog steeds is 't hun

aangenamer buiten, op plantages of in een

hut aan de rivier, dan te midden van het

drukke stadsleven.

Van de Braziliaansche Indianen-stammen

vermelden wij hier allereerst de Kamajura,

noordoostwaarts van de bronnen der Xingu, een

Tupi-stam
;

volgens de afbeelding op bladz.

378 heeft het lichaam der vrouwen een eenigs-

Araukanen met beschaving.

De Volken der Aarde. II. 5°
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zins eedronsren vorm ; de breede ontwikkeling

der schouders en de in verhouding smallere

heupen doen meer aan mannelijke vormen

denken. Dan de Karaya, die tot de stammen

behooren over welker plaats in het systeem

men nog in het onzekere verkeert
;

zij huizen

in drie groepen, in het noorden van het door

twee takken van de Araguaya gevormde eiland

Bananal, aan de watervallen van die rivier en

aan haren middenloop ; de twee eerstgenoemde

groepen zijn nog onafhankelijk, bouwen zinde-

lijke hutten langs straten, en houden huis-

dieren. De mannen dragen houten of steenen

pennen in de onderlip en bosjes vederen in

de ooren en dit is hun eenige kleeding,

ongerekend de beschildering met zwart of

rood, die zich vaak over het

geheele lichaam uitstrekt; de

vrouwen dragen geen lip-staaf-

jes. De derde groep bewoont

een twintigtal dorpen, leeft van

de vischvangst en voorzien de

stoomschepen van hout. In

lichaamsgrootte doen de vrou-

wen der Karaya aanmerkelijk

onder voor de mannen, maar

zij hebben goede, sommige
volmaakt normale proporties.

Ongemeen sierlijke handen en

voeten en onberispelijke bors-

ten ontmoet men bij nagenoeg
alle jeugdige individuen. De
eigenlijke huidkleur, het lichte

geelbruin, is door de zon tot

donkerbruin gebrand.

De Botokuden, de Aymoré
zooals de eerste kolonisten hen

noemden, zijn gevestigd in het

zuiden van Bahia — Espirito

Santo en Minas — en verspreid

over de stroomgebieden van

de Mucury en de Doce; hier

liggen waarschijnlijk hunne
oorspronkelijke woonplaatsen.

Hoewel zij, ten getale van
ongeveer 7000, in weinig toe-

gankelijke bosschen huizen, is

geen enkeleBraziliaansche stam
beter bekend gevonden dan de
Botokuden. In beschaving staan

zij zeer laag en lichamelijk

onderscheiden zij zich weinig van andere

Zuid-Amerikaansche Indianen ; een breed en

plat aangezicht, een terugwijkend voorhoofd,

kleine bruine, zelfs zwarte oogen, een groote

mond, dikke lippen, stug, zwart haar, wei-

nig baard, een in het geelbruine tot in het

roodachtig bronsbruine spelende huidkleur,

een korte hals en zeer kleine handen en

voeten — ziedaar het uiterlijk der Boto-

kuden. Wat in 't bijzonder opvalt, is hunne

lichtkleurige huid en zijn de lip-staafjes,

botoques, waaraan zij hun naam ontleenen.

De mannen zijn bezig dit sieraad af te schaffen

maar dragen nog in de oorlellen schijven van

wel negen centimeters doorsnede. Verder tooien

zij zich met pitten, tanden van dieren en

Man der Tehueltsjen.

De Volken der Aarde. II. 5°*
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vederen ; de beschildering met blauw, rood en

zwart vult de weinig beteekenende versiering

van het lichaam eenigszins aan. Kleeding

dragen de Botokuden meestal niet, alleen dan

wanneer zij in de fazendas werken. Evenmin

hebben zij hutten of prauwen en ook geen

hangmatten
;

zij kunnen niet zwemmen, houden

geen huisdieren, en verstaan niet de kunst van

potten bakken. Het gereedschap van steen en

van bamboe is in den lateren tijd door ijzeren

werktuigen aangevuld of vervangen bij dit

met pijl en boog door het bosch trekkende

nomadische jagersvolk.

Thans enkele opmerkingen over de bevol-

king van de Cordilleras, te beginnen bij het

noorden. Op de hoogvlakten van de Cordillera

de Bogota woonden de Chibda in houten
huizen, soms van grooten omvang; zij onder-

scheidden zich door de kennis van mijnont-

ginning en metaalbewerking en door eene

goed geregelde staats-inrichting
; zij bouwden

steenen tempels, legden straten en versterkingen

aan en overbrugden de rivieren. Voornamelijk

in de bewerking van goud tot sieraden, goden-

beeldjes en amuletten muntten zij uit. Zij

vereerden zon, maan en sterren en bouwden
voor deze hemellichamen tempels, waarvan de

zonnetempel van Iraca, thans Sogamoso, de
beroemdste was. Tijdens de Spanjaarden hier

kwamen was een en

ander nog in aanzijn.

Er was een priesterstand

waarvan de leden in

kloosters opgevoed wer-

den. De wereldlijke

macht berustte bij twee

heerschers, een in 't

noorden, een andere in

het zuiden ; en het volk

was in vier scherp van

elkander gescheiden kas-

ten verdeeld, de pries-

ters, de krijgslieden, die

in vredestijd als politie-

beambten optraden en

de belastingen inden,

de kooplieden en hand-

werkslieden en de boe-

ren ; in de vijfde klasse

kwamen de leden van

overwonnen, vreemde

stammen. Eertijds was

dus de bevolking van

deze streken en ook van

het zuidelijker gedeelte

der Cordilleras verreweg

belangrijker dan tegen-

woordig. De hebzucht

der Spaansche benden

heeft hier veel merk-

waardigs doen ten onder

gaan.

V uurlander.

De oorspronkelijke be-

volking van het tegen-

woordige Ecuador is
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Vuurlanders.

grootendeels te niet gegaan, zoomede haar

taal; de oude stamnamen echter zijn be-

waard gebleven in plaatsnamen als Quito,

Latacunga, Otavalo e. a. Van deze stammen

waren de Quito of Kito met 34 onderafdeelingen

de meest beteekenende ; het rijk der Inka's

heeft hen opgeslokt, de Quito en de Cara,

en toen kwamen al heel gauw de Spanjaarden
;

de amalgama van de Indiaansche en de Spaan-

sche bevolking begon zich te vormen en dat

is voortgegaan tot op den huidigen dag. Met

dat al is de helft van de bewoners van Ecuador

zuiver Indiaansen, vooreerst die van de laag-

landen ter weerszijden van de Cordilleras, maar

ook het grootste gedeelte der op de paramos,

onvruchtbare landen der Cordilleras wonende

Indianen. De kustbewoners hebben zich met

blanken en negers vermengd, behalve in de

provincie Esmeralda, welke om haar dicht

bosch door Inka's, Spanjaarden en andere

kolonisten vermeden werd. Hier zijn nog eenige

stammen in hun oorspronkelijk verband ge-

bleven en wel de Cayapa, een volk dat van

jacht en vischvangst leeft en het in kleeding

nog niet verder gebracht heeft dan een schortje.

De Indianen der Siërra wijken van de kust-

bewoners merkbaar af, zijn sedert eeuwen

Christenen en zitten dus beter in de kleederen,

spreken Ketsjoea en ook wel Spaansch en zijn

aan vreemde overheersching gewoon geraakt.

In de Peruaansche Cordilleras waren de reeds

herhaaldelijk genoemde Ketsjoea het meest

beschaafde volk; zij zijn nog tegenwoordig de

zuivere vertegenwoordigers van het Ameri-

kaansche ras, met hunne olijfkleurige huid,

scherpe trekken, korten schedel en krachtig

ontwikkelden romp. Wat zij bouwden was
bijzonder merkwaardig ; de huizen, waarvan er

nog eenige over zijn, hadden kamers zonder

onderlinge gemeenschap en zonder vensters en

met nissen als bergplaatsen. Van de vestingen

uit den Inka-tijd zijn er nog drie aanwezig';

't waren gebouwen met geweldige poorten,

steenen muren, reusachtige concentrische ver-

sterkingen ; en verder staan er nog bouwvallen

van torens en tempels, uit dien tijd overgebleven.

De tempel van Cuzco, de oude hoofdstad, was

de beroemdste; in den zonnetempel stond het

beeld der zon in een met gouden platen be-

kleede zaal ; ook het beeld was van goud en

Vrouwen uit Vuurland.
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met edelsteenen ingelegd ; in een andere

ruimte, met zilveren wanden, stond het beeld

der maan. Straten en bruggen vergemakkelijkten

het verkeer, en uit de hoofdstad liepen bijna

in rechte lijn vier wegen naar de vier groote

provinciën des rijks
;

zij gingen over bergen

en dalen, waren geplaveid, met boomen beplant,

door muren belijnd en van rustplaatsen, tambos,

voorzien voor de nieuwsboden der Inka's.

Waterleidingen drenkten de droge streken

;

bij geen van deze gebouwen werd van ge-

bakken steen gebruik gemaakt of de toog-

bouw toegepast.

Als het hoofd van den staat regeerde als

absoluut heerscher Inka, de zoon der zon, als

halfgod bij zijn leven, als god na zijn dood

Meisje uit Vuurland.

Vrouw uit Vuurland.

vereerd. En — zonderling samenstel — verder

was de staatsinrichting een puur kommunisti-

sche. Het land werd verdeeld en zoo ook de

oogst; regeerings-ambtenaren zorgden voor de

kunstmatige besproeiing en voor de bemesting

met guano der naburige eilanden. Tweemaal
per jaar werden van staatswege wollen en

katoenen stoffen en leder uitgedeeld, en onder

toezicht der ambtenaren tot kleeding gemaakt;

wat over was kreeg de overheid terug. Last-

en huisdieren werden gelijkelijk verdeeld en

de uitdeeling van vleesch ordelijk geregeld.

Verder was alles militair ingericht; opzichters

over iedere 10, 100, iooo gezinnen. Niemand

mocht een ander beroep dan dat van zijn

vader beoefenen, niemand verhuizen, niemand

ongehuwd blijven. Soldaat moest iedereen zijn

en zoo kon men links en rechts veroveringen

maken. Van alles werden statistieken bijge-

houden met het reeds beschreven knoopen-

schrift, ook van de levensmiddelen, wapens en

kleeding die in de staatsmagazijnen opgestapeld

lagen.

Terwijl de Indiaansche bevolking van dit

voor de geschiedenis van Zuid-Amerika hoogst
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belangrijke land gestadig slonk, is het aantal

vreemdelingen, althans aan de kust, snel toe-

genomen ; blanken zijn er gekomen, negers

en Chineezen; de variaties die uit dit samen-

leven ontstaan zijn ontelbaar. In de Siërra

ontbreken de negers bijna geheel en zoodoende

zijn de kustbewoners, costehos, de bergbewoners,

serranos, twee zeer verschillende volken, anders

van aard en elkander weinig genegen.

Van Atacama en Puna in noord-Chili en

Argentinië is uit hoofde van hunne onherberg-

zaamheid de bevolking nooit heel talrijk geweest.

Men vindt er Aimara-Indianen, Cholos, Atacama;

deze laatsten zijn meerendeels ezeldrijvers die

tusschen de kust en het bergland dienst doen, en

mijnwerkers, zooals zij vroeger onder de Inka's

waarschijnlijk ook al waren. In Bolivia wonen

de Aimara nog zeer dicht op elkander; het

is een krachtig maar stompzinnig ras, met

leelijke, grove trekken ; de kenmerken van

het Amerikaansche ras, argwaan, wantrouwen,

stilzwijgendheid, terughoudendheid en luiheid,

zijn hun in bijzondere mate eigen. De mannen

dragen twee grof wollen broeken, sandalen

aan de bloote voeten, een bontgestreepte

poncho, op 't hoofd een dikke wollen slaap-

muts met oorkleppen, tegen de koude; hult

men in deze kleeding menschcn met een

melankolieken aard, dan laat zich denken dat

zij een weinig opwekkenden indruk maken.

Gunstig steken bij hen af de Indianen der

Yungas, zoowel door uiterlijk als door kleeding.

Ten slotte de zuidelijke Cordilleras. De blanke

bevolking heeft in Chili de overhand; tot de

onafhankelijke Indianen kan men de Vuurlanders

in het zuiden en de Araukanen ten noorden

van Valdivia rekenen
;
overigens is de Indi-

aansche bevolking uitgeroeid, en door het

assimilatie-proces verdwenen. De Vuurlanders

die aan de sonden en fjorden der Cordilleras

wonen, zullen wel langzamerhand uitsterven

;

hoe zij er uitzien toonen de afbeeldingen. Zij

zijn middelmatig groot, roodbruin van kleur

en hebben zwart haar. Veeltijds gaan zij on-

gekleed, althans de mannen en kinderen, ook

wel de volwassen vrouwen ; en als deze men-

schen dan, de vieze, vettige huid met witte

verf besmeerd, met verwarde haren, onder

heftige gebaren hun wanluidende stemmen

opzetten, dan maken zij een erbarmelijken

indruk. Zijn zij gekleed, dan is 't met een

schort van zeeotter-huid of met andere vellen.

Om den hals dragen zij kettingen van schelpen,

beentjes, tanden, stukjes glas of ijzer. Afge-

broken takken worden in den grond gestoken

en door eene bedekking met gras en biezen

tot een hut ingericht; de vrouwen visschen

zeedieren die tot voedsel dienen, samen met den
plantaardigen kost. Verder dan de Rio Baker

strekken de Vuurlanders hunne tochten tegen-

woordig niet meer uit.

De Araukanen beteekenen als volk heel wat

meer; ondanks de vermindering die zij onder-

gaan hebben door den strijd tegen de Chileenen,

en ook door drankmisbruik en door de pokken,

zijn zij nog heden ten dage in centraal-Chili

de voornaamste volksstam ; tusschen hen in

vestigen zich blanke en Chileensche kolonisten.

De Araukanen zijn een krachtig en gespierd

slag van menschen, niet heel groot, met kleine

handen en voeten; door de talrijke blanke

vrouwen die zij geioofd hebben is hunne huid-

kleur iets lichter geworden.

De huizen zijn niet tot dorpen bij elkander

gevoegd ; het zijn alleenstaande woningen met

strooien daken en door een rieten wand in

vertrekken gedeeld. Bij deze woningen bouwden
de Araukanen reeds in vroegeren tijd maïs,

aardappelen en boonen en hielden zij de guanaco

als huis- en slachtdier ; tijdens de conquista

waren zij dus het nomaden-leven te boven

;

maar de jacht en de visscherij beoefenden zij

nog steeds, en in het bosch zochten zij arau-

caria-appels. De aanraking met Europeanen

heeft hunne levenswijze veranderd; deze

brachten hun den appelboom, erwten, tarwe

en gerst; en runderen, schapen, honden, katten

en paarden. De paarden maakten hen tot

ruiters zonder wederga. Hunne wapens waren

de groote rieten lans. knotsen, slingers, schilden,

pijl en boog en de lasso. Van boomen en van

zeehondenvellen maakten zij kano's. Goud en

zilver werden tot sieraden, koper werd tot pijl-

en lanspunten, tot bijlen en hamers verwerkt;

ook het marmer en het porfier dienden als

grondstof voor bijlklingen.

Polygamie is er een gewoonte en het meisje

wordt door den man van de ouders gekocht

en daarna met schijn-geweld ontvoerd ; de

vrouwen spinnen, weven, vlechten matten en
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manden, knoopen vischnetten, en zorgen voor

de kleeding en het eten. De positie der vrouw

is die eener slavin van den man. Het Christen-

dom heeft hier nog weinig ingang gevonden

;

meerendeels blijven de Araukanen bij hun god

en ondergoden.

In de landen aan beide kanten van de

Paraguay, dus in Paraguay en in de Chaco

heeft de bevolking nog een in allen deele

oorspronkelijk karakter; zij bestaat hoofd-

zakelijk uit Indianen, in Paraguay gevestigde,

half-beschaafde ; in de Chaco half-nomadische,

van jacht en visscherij levende wilde Indianen.

Alleen aan de kanten van de Chaco wonen

blanke kolonisten in kleinen getale, en ook in

Paraguay is hun aantal gering. De Indianen

van Paraguay behooren tot de Tupi-Guarani

en ook de Chaco-Indianen zijn Tupi. Van de
17de eeuw af zijn de Tupi van Paraguay door

de Jezuïten gedoopt, van 16 10 tot 1768 wel

700.000 Indianen ; in laatstgenoemd jaar zijn

de Jezuïten weggejaagd, en sinds is het aantal

en de grootte der Christengemeenten sterk

afgenomen. In 1848 hebben de Indianen

burgerrecht gekregen in de republiek Paraguay

en van dien tijd af is de gemengde bevolking

in de steden zeer toegenomen
;
op het land

wonen nog Indianen van het zuivere Guarani-

Tupi-ras; de Guarani-taal wijkt langzamerhand

voor het Spaansch.

Voorts woont er in de westelijke Chaco een

onafhankelijke Tupi-stam, de Chiriguano, een

bijna naakt ruitervolk, waarvan alleen de

vrouwen staafjes in de onderlip dragen en

blauwe doeken om de lendenen ; aan de

grenzen van hun gebied blijken zij intelligente

en arbeidzame menschen te zijn.

De Nu-Arowaken hebben in het La Plata-

gebied maar weinige vertegenwoordigers ; veel

talrijker zijn de wilde Chaco-ruiters die Toba

en Pilaga heeten, voornamelijk aan den oever

der Pilcomayo. In 1 899 overvielen zij de

koloniën der blanken in de zuidelijke Chaco

bij Resistencia en Florencia, en in de westelijke

Chaco van Bolivia zijn zij al even lastig.

Deze krachtige Indianen, met levendige oogen

en energieke gelaatstrekken, zijn onmatige

drinkers, rookers en eters. Ouden, zwakken

en onherstelbare zieken worden gedood, ge-

brekkigen levend begraven; harde middelen,

maar uitstekend voor de verbetering der soort.

De oerbevolking van de Pampa waren de

zoogenaamde Pampas-Indianen of Pueltsje, een

overgang van de Chaco-Indianen tot de Pata-

goniërs; zij zijn in 1880 over de Rio Negro
in 't zuiden en de Salado in het noorden

teruggedrongen. Nog in 1860 kwamen er in-

vallen voor van de noordelijke Pampas-Indianen

tot in het centrum der Pampa en in 1878

waren er nog gevechten aan de grenzen in

het zuiden In 1879 80 zijn er toen militaire

expedities uitgerust tegen de Patagonische en

de Chaco-stammen ; en nu wordt het land

zoowel in het noorden als in het zuiden door

kleine forten beschermd, en onafhankelijke en

onbeschaafde Indianen zijn er nu niet meer
in de Pampa. Van de vroegste tijden af hebben

de Spanjaarden zich met de oorspronkelijke

bewoners vermengd ; het resultaat daarvan

zijn de Gaucho, kinderen van Spanjaarden en

Indiaansche vrouwen. Als soldaten hebben zij

een goeden naam; de kern der Argentijnsche

kavallerie bestaat uit Gaucho. Vroeger reden

zij blootsvoets, maar met verbazend groote

sporen ; later zijn de hooge laarzen en lederen

broeken in zwang gekomen.

De inboorlingen van Patagonië worden

gewoonlijk Tehueltsjen geheeten ; men onder-

scheidt twee soorten, de noordelijke van de

Rio Negro tot aan de Chubut, vee- en

paardenfokkers, klein van gestalte, gewapend

met pijl en boog; en de zuidelijke, die grooter

en krachtiger zijn, den werpkogel als wapen

gebruiken, en op jacht en ter visscherij gaan.

Bij hen sluiten zich aan de Ona van Vuurland.

De lengte der zuidelijke Tehueltsjen is langen

tijd overschat en men hield hen voor de

grootste levende menschen ; de waarheid is,

dat een lengte van 180 centimeters dikwijls

overschreden wordt. In plaats van de tatoeage

is gekomen het beschilderen met oker, zwarte

aarde en vet. Vóór de komst der Europeanen

at men geen visch, wel schelpdieren. De
woningen, de zoogenaamde toldo's of tenten,

liggen vereenigd tot een tolderia of kampement.

De toldo wordt gemaakt van drie rijen staken

van verschillende lengte, met een bekleeding

van veertig of vijftig guanaco-huiden ; het inwen-

dige met kussens om op te slapen, en paarden-

huiden als gordijnen, is, eveneens door middel
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van dierenvellen, in afzonderlijke slaapsteden

verdeeld. De kussens, die op reis als vrouwen-

zadels dienen, worden gemaakt van de wollen

dekens der Araukanen, die met guanaco-wol

opgestopt en met struisvogel- of guanaco-

peezen toegenaaid worden. Op beide dieren

wordt jacht gemaakt met den werpkogel en

tevens gebruikt men daarbij honden, waar-

van er twintig of vijf-en-twintig in iedere

toldo van tien of twaalf personen huizen; het

meest waardevolle bezit van de Tehueltsjen

zijn de paarden, die in de groote tolderia's

bij honderden worden onderhouden. Landbouw
ontbreekt. Hunne vrouwen maken mantels uit

de huiden van guanaco's, vossen, poema's en

wilde katten, en vervaardigen voorhoofdsbanden,

gordels, laarzen, kussens en sieraden. Men
amuseert zich met wedrennen, dobbelsteenen

en speelkaarten, met balspel en dans. De

reizigers die hen bezochten roemen hun

karakter, vooral hunne gastvrijheid; maar als

zij dronken zijn moet men oppassen. Meer

dan ééne vrouw te onderhouden is te duur;

vandaar hun afkeer van polygamie. De dooden

worden zittend begraven, gehuld in den mantel

of den krijgsrok, het gezicht oostwaarts ge-

richt; een hoop steenen vormen het graf-

monument en het huisraad van den overledene

wordt verbrand, zijn paarden, honden en andere

huisdieren gedood.

Iets dat op eenigerlei organisatie gelijkt,

ontbreekt bij deze menschen geheel ; wie toe-

vallig samenkomen, blijven bij elkander wonen,

en als men op reis gaat dan stelt een man
van ervaring zich aan 't hoofd van de horde.

De reeds genoemde Ona zoeke men in het

drogere noorden en oosten van Vuurland

;

men vindt dan menschen van krachtigen bouw
en welgedaan uiterlijk, met breed, grof aan-
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gezicht en zwarte oogen, en dik zwart haar,

heelemaal niet het type van een menschenras

op zijn retour. Met bijster weinig kleeding

nemen zij genoegen ; hoewel het klimaat van

zuidelijk Zuid-Amerika heel koel is, loopen de

mannen en kinderen dikwijls geheel naakt,

hoogstens met een schortje voor of een vier-

kant stuk zeehondenvel over de schouders

:

het een noch 't ander kan men een flink warm
pak noemen. Het aangezicht wordt met kool

en houtasch geverfd. Bij de zeehondenjacht

gebruikt men harpoenen met walvischbeenen

punten en vischsperen, en de vogels tracht

men met een slinger te dooden; bijlen en

messen met klingen van schelp laat men thans

voor de ingevoerde ijzeren werktuigen liggen.

Steenen bijlen zijn zeldzaam en boog en pijl

raken ook langzamerhand in onbruik, niet als

wapen maar als jachtgereedschap. De Ona
wonen in houten of aarden hutten, maar

zwerven in kano's van boombast veel op het

water ter wille van de vischvangst. Na de

invoering van de schapen, in 1877, begonnen

zij druk jacht te maken op deze ,,witte guanaco's",

die zij als een goede, voor hen bestemde gave

van de godheid beschouwden. Met de blanke

veefokkers geraakten ze toen in oorlog, waarbij

zij natuurlijk aan 't kortste eind trokken. De
weiden der inlandsche dieren worden door de

vreemde beesten in beslag genomen, zooals

het territoor der inboorlingen door de blanke

kolonisten bezet wordt.

Jupin pour chaque état mit deux tables au

[monde,

L'adroit, le vigilant et le fort sont assis

A la première ; et les petits

Mangent leur reste a la seconde
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